
Zaèala další etapa likvidace jedné z nejvìtších ekologických zátìží
v Èeské republice. V areálu lagun po chemièce OSTRAMO v Ostravì
se rozbìhly pøípravné práce na odstranìní zbylých 91 tisíc tun kalù.

Firma AVE CZ odpadové hospodáøství, s. r. o., získala všechna po-
tøebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev. Státní podnik
DIAMO pøedal pracovištì na lagunách spoleènosti AVE CZ odpadové

hospodáøství, s. r. o., která zajistí odtìžení,
odvoz a likvidaci kalù podle zákona o od-
padech a schváleného realizaèního projek-
tu. „Po dlouhé dobì pokroèí likvidace rop-
ných lagun, které tíží obyvatele mìsta øadu
let. Legislativní a schvalovací proces byl
nároèný, je však zárukou maximální mož-
né ochrany obyvatel a minimalizace dopa-
du projektu na životní prostøedí,“ uvedl
Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku
DIAMO. Spoleènost AVE CZ odpadové
hospodáøství, s. r. o., byla vybrána ve
dvoukolovém výbìrovém øízení na konci
roku 2015. Ve smlouvì o provedení prací
se zavázala odstranit 91 562 tun tzv.
nadbilanèních kalù za nabídkovou cenu
429 milionù korun (bez DPH). Odtìžit
a odvézt kaly z areálu lagun R1, R2 a R3
musí do konce roku 2018. Celkovì má fir-
ma na zajištìní likvidace kalù 5 let od pod-
pisu smlouvy.  „Do konce letošního roku
bude v areálu lagun probíhat pouze pøípra-
va, napøíklad zkoušky zavápòování, tech-
nologické zkoušky sanaèního zásahu,
odtìžování, úprava a tøídìní kalù. Jejich
distribuce na pøíslušná koncová zaøízení
v rámci Èeské republiky je v plánu poèát-

kem pøíštího roku. Za tím úèelem má AVE CZ povoleno v areálu la-
gun doèasnì skladovat maximálnì 30 tisíc tun upravených kalù,“ do-
plnil Josef Havelka, øeditel odštìpného závodu ODRA státního podni-
ku DIAMO, který bude zajišt’ovat dohled. Práce na lagunách budou
probíhat za dodržování podmínek, které v oblasti ochrany ovzduší
a veøejného zdraví stanovilo Ministerstvo životního prostøedí ve svém
„Souhlasném závazném stanovisku“ k zámìru „NÁPRAVNÁ
OPATØENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanèní kaly, 1. Realizaèní
etapa“. To v praxi napøíklad znamená, že práce budou zastaveny, po-
kud koncentrace oxidu siøièitého, sirovodíku èi prachu v ovzduší pøe-
kroèí stanovené limity. Bude zajištìno mìøení pachových látek, zkrá-
pìní cest a v neposlední øadì musí také nákladní automobily omezit
rychlost v areálu lagun. Po odtìžení kalù bude následovat sanace
kontaminovaných zemin, kterou pøipravuje DIAMO, s. p., ve spolu-
práci s Ministerstvem financí, Ministerstvem prùmyslu a obchodu,
mìstem Ostrava a státními orgány.

Historie: Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce
19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovinì 60. let
20. století k nim pøibyly odpady z regenerace použitých mazacích
olejù. Vzhledem k rozsahu technické a finanèní nároènosti jejich lik-
vidace pøevzal po ukonèení èinnosti chemièky OSTRAMO v roce
1996 odpovìdnost za tuto ekologickou zátìž stát. Správou a zajištì-
ním sanace byl povìøen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda záro-
veò souhlasila s použitím prostøedkù Fondu národního majetku na od-
straòování škod v øádech miliard korun. Veøejnou zakázku na sanaci
lagun získalo Sdružení Èistá Ostrava. Vytìžilo zhruba 200 tisíc tun
kalù, bìhem odtìžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo,
že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalù, se kterými se pùvod-
nì nepoèítalo. Ty jsou oznaèovány jako nadbilanèní. 

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
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Pøípravné práce na odstranìní kalù z lagun OSTRAMO byly zahájeny

Ing. Mužák, Ph.D., na semináøi pro chilské expertyDelegáti mise se zástupci SONAMI

Dùl Chuquicamata
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Ve dnech 6.–10. listopadu 2017 organizovala Agentura pro podpo-
ru podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se Smíšenou ob-
chodní komorou Èesko-tichomoøské aliance, agenturou CzechTrade
a Velvyslanectvím Èeské republiky v Santiagu de Chile technologic-
kou misi Èeské republiky se zamìøením na tìžební prùmysl do Chile.
Této mise se zúèastnili i dva zástupci státního podniku DIAMO,
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D, a Ing. Bladimir Cervantes, Ph.D. Své zastou-
pení zde mìli i Vysoká škola báòská – Technická univerzita Ostrava,
Èeská geologická služba a Akademie vìd ÈR. Èásti programu mise
se zúèastnil také námìstek Ministerstva životního prostøedí Ing. Vla-
dimír Mana, LL.M.

Èeská delegace bìhem týdne navštívila jedenáct klíèových chil-
ských institucí, firem a univerzit. V rámci jednání se státními chilský-
mi institucemi delegace projednávala technologie v hornictví a geolo-

gii s širším pohledem na inovace. Jednání probíhala napøíklad se zá-
stupci Národní hornické spoleènosti SONAMI, agentury CORFO,
která se zamìøuje na podporu konkurenceschopnosti chilské ekono-
miky a podnikù, státní tìžební firmy CODELCO, hlavního svìtového
producenta mìdi a správce strategických surovin, agentury
CONICYT, podporující chilský výzkum a vývoj, a národní geologic-
ké a dùlní služby SERNAGEOMIN.

Delegace též jednala se zástupci ètyø prestižních univerzit, a to
Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Pontificia
Universidad Católica de Chile a Universidad Católica del Norte. Na
semináøi na velvyslanectví ÈR v Santiago de Chile 7. listopadu 2017
èeští delegáti pøedstavili Èeskou republiku jako technologického

Technologická mise ČR do Chile

Vedení s. p. DIAMO přeje zaměstnancům, jejich blízkým a obchodním partnerům hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce

Sanace ostravských lagun pokračuje

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2



V návaznosti na program Mezinárodního školicí-
ho støediska bylo ve dnech 23. a 24. øíjna 2017 rea-
lizováno pracovní setkání ve Spolkové republice
Nìmecko, v podniku Wismut GmbH.

Pracovní setkání bylo zamìøeno na problematiku
sanací a rekultivací hald a odkališt’ po tìžbì a zpra-
cování uranu. Pracovníci státního podniku DIAMO
byli v prùbìhu pracovního setkání seznámeni se
stavem sanací a rekultivací hald v oblasti Bad
Schlema a dále s postupem a stavem likvidaèních
prací na odkalištích v oblasti Seelingstädt. Program

setkání byl rozložen do dvou dnù, kdy první den
byl vìnován problematice hald a druhý den proble-
matice odkališt’. Rozdìlení programu na dva tema-
tické okruhy bylo dùvodem rozdìlení pracovníkù
s. p. DIAMO na  dvì skupiny, podle oblasti zájmu.

Pìtièlenná skupina složená z pracovníkù øeditel-
ství státního podniku dorazila v pondìlí
23. øíjna 2017 na bývalou šachtu 371 u mìsteèka
Hartenstein.

Bývalý areál šachty je sídlem poboèky Wismut
pro oblast Aue. V budoucnu by èást areálu mìla

sloužit jako muzeum.
Souèástí areálu je
pøednášková síò s troj-
rozmìrným modelem
lokality Bad Schlema
a informaèními panely
popisujícími historii
tìžby uranu v oblasti
a její následnou sanaci.
Okolní krajina je tvoøe-
na velkým množstvím
dnes již témìø zcela re-
kultivovaných hald.
Celá oblast byla posti-
žena hornickou èinnos-
tí, která zde zapoèala
v padesátých letech mi-
nulého století. O rozsa-
hu dùlní èinnosti jedno-
znaènì vypovídají in-

formaèní panely
a dobové fotogra-
fie v prezentaèní
místnosti. Za celou
dobu tìžby bylo
v oblasti Aue, na
ložisku Schnee-
berg – Schlema –
Alberoda, vytìže-
no 80 000 tun ura-
nu. O rozsahu do-
bývacích prací vy-
povídá množství
odvalového mate-
riálu, které èiní
314 milionù tun.
Náklady na sanaci
oblasti se do roku
2017 vyšplhaly na
èástku 36 milionù
EUR. Do roku
2022 se pøedpokládají náklady ve výši dalších 21
milionù EUR.

Úvodní jednání a odborné prezentace se konaly
v pøednáškové síni. První pøednášku „Waste rock
dump remediation at Schlema site“ na téma sanace
odvalù po tìžbì uranu v oblasti Schlema pøednesl
vedoucí geologického archivu Ing. Axel Hiller. Ná-
sledující pøednášku, „The new conception of waste
rock piles disposal after uranium mining in Pøí-
bram“, shrnující pøedstavu likvidace hald na

Pøíbramsku, pøednesl Ing. Ladislav Pašek. V ná-
sledné diskuzi zaujal nìmecké kolegy fakt, že bì-
hem pøemist’ování pøíbramských odvalù je pláno-
vána separace zbytkových uranových a polymeta-
lických (Pb/Zn) rud, které obsahují zvýšené množ-
ství arzenu bránící jejich dlouhodobému skladová-
ní. Dále byl diskutován pøedpokládaný zpùsob
zakládání vytøídìné jemnozrnné frakce do podzemí.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Meziregionální semináø o správných postupech,
bezpeènosti a regulaèních aspektech produkce ura-
nu chemickým vyluhováním in situ (ISL) se usku-
teènil ve dnech 9.–13. øíjna 2017 v Pekingu v Èínì.
Akce probìhla v rámci projektu meziregionální
technické spolupráce MAAE, jehož cílem je zave-
dení efektivní strategie tìžby uranu pro naplnìní
potøeb paliv pro výrobu jaderné energie. Semináøe
se zúèastnilo více než 130 úèastníkù a odborníkù

z 39 èlenských státù MAAE ze ètyø regionù. Cílem
setkání byla výmìna a sdílení informací o tìžbì
uranu chemickým vyluhováním a zhodnocení po-
kroku dosaženého v rámci celého projektu a pøí-
padné nové potøeby, které byly identifikovány zú-
èastnìnými èlenskými státy.

Mezinárodní odborníci, úèastníci a techniètí ex-
perti MAAE prezentovali celkem 44 prezentací na
téma souèasného stavu chemické tìžby uranu

v jednotlivých èlenských státech
MAAE. Jednání byla doplnìna
technickou prohlídkou laboratoøí
Ústavu uranové geologie a Ústavu
chemického inženýrství a metalur-
gie v Pekingu. V prùbìhu semináøe
byl vyhotoven pracovní plán na ob-
dobí 2018–2019 na základì aktuali-
zovaných požadavkù zúèastnìných
èlenských státù, zavedených osvìd-
èených postupù a pøíslušných bez-
peènostních standardù MAAE.

Semináø umožnil úèastníkùm po-
chopit souèasný stav produkce ura-
nu metodou podzemního vyluhová-
ní, øízení výrobního cyklu, techno-
logické, bezpeènostní a regulaèní

aspekty doplnìné o ochranu a obnovu podzemních
vod.

Státní podnik DIAMO na semináøi prezentoval
souèasný stav sanace horninového prostøedí po tìžbì
uranu chemickým vyluhováním ve Stráži pod
Ralskem a zkušenosti získané bìhem dvaceti let sa-
naèního procesu. V návazných diskuzích zaznìlo, že
Èeská republika a státní podnik DIAMO je z hledis-
ka sanací nejdále na svìtì. Techniètí experti MAAE
doporuèili úèastníkùm z ostatních èlenských státù
využít program technické spolupráce a èerpat ze
zkušeností státního podniku DIAMO prostøednic-
tvím jeho Mezinárodního školicího støediska.

Nejvìtší zájem o zkušenosti státního podniku

DIAMO se sanací po chemické tìžbì uranu proje-
vili zástupci z Èíny, kde v nejbližším období dojde
k ukonèení chemické tìžby na dvou uranových lo-
žiskách. Bylo dohodnuto, že v pøíštím roce probìh-
ne na pùdì státního podniku DIAMO návštìva ve-
dení Ústavu chemického inženýrství a metalurgie
v Pekingu, pøi které budou úèastníci detailnìji se-
známeni s problematikou sanace po chemické tìž-
bì uranu ve Stráži pod Ralskem a budou projedná-
ny možnosti spolupráce státního podniku DIAMO
s èínským partnerem.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP
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Meziregionální seminář o těžbě uranu metodou ISL

Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH

Úèastníci semináøe pøi jednání

Prohlídka drtírny
mìdìné rudy na dole

Chuquicamata

Budova laboratoøí Ústavu chemického inženýrství a metalurgie

Areál šachty 371, Hertenstein, sídlo poboèky podniku Wismut GmbH 
pro oblast Aue

Odvodòovací pøíkop k odvádìní srážkové vody z povrchu haldy

Pohled na odkalištì Culmitzsch

lídra širší odborné komunitì Chilanù. Skupina také
navštívila dùl Chuquicamata, nejvìtší povrchový
dùl pro tìžbu mìdi na svìtì, který v souèasnosti
prochází obrovskou technologickou zmìnou na
hlubinnou tìžbu.

Státní podnik DIAMO byl v Chile prezentován
jako organizace mající dlouhodobou zkušenost

s tìžbou uranu a v souèasné dobì jako svìtový lídr
v oblasti sanací a zahlazování následkù po tìžbách.
Chilské instituce projevily velký zájem o spoluprá-
ci se státním podnikem DIAMO pøedevším v oblas-
ti vzdìlávání specialistù prostøednictvím Meziná-
rodního školicího støediska.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP
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Stanovy naší odborové organizace
vyžadují dvì konference roènì. První
bývá zpravidla v bøeznu a øeší rozpoèet
ZOO o. z. TÚU, a to jak plnìní rozpoètu
v roce minulém, tak návrh rozpoètu na
další období. Podzimní konference spí-
še hodnotí èinnost závodního výboru
(ZV) a pøípravu na kolektivní vyjedná-
vání. Program byl proto zamìøen i na
projednání procesu pøípravy a vyjedná-
vání kolektivní smlouvy vyššího stupnì,
jako základu pro sjednávání podniko-
vých kolektivních smluv u zamìstnava-
telù tìžebního prùmyslu, tedy i u státní-
ho podniku DIAMO.

Pøesto, že jsem letos vídal kolegy ze
svazu nìkolikanásobnì èastìji (vyjedná-
vání VKS), rád jsem je uvítal na pùdì
o. z. TÚU. Návštìva z OS PHGN dora-
zila krátce po osmé hodinì ve složení
Mgr. Markéta Marinková, JUDr. Anto-
nín Tìšík (právníci svazu), Ing. Ivo
Kavka (svazový inspektor BOZP)
a Monika Malá (sekretariát svazu). Po
krátkém pøivítání s Alenkou Jurkovou
se skupina podle rozvrhu rozdìlila. Na
ZML nás pøivítal Pavel Peterka, Robert
Rajchl a Miroslav Stand. Poslednì jme-
novaný vzal naše hosty na exkurzi po
odkališti Nissanem. Po návratu pøevzal
delegaci OS PHGN Pavel Peterka a spo-
lu z Robertem Rajchlem provedli kole-
gy s patøièným výkladem po provoze
NDS ML a NDS 10.

Konferenci pøedcházelo zasedání ZV.
Po dohodì s vedením o. z. TÚU pøišel
na jednání ZV námìstek pro výrobu
a ekologii Ing. Ludvík Kašpar a vedoucí
mzdovì-personálního oddìlení p. Petr
Špaèek, aby pøedstavili zámìr vedení
o. z. TÚU ohlednì organizaèních zmìn
v roce 2018 a rovnìž zodpovìdìli dota-
zy èlenù ZV k této organizaèní zmìnì.

Konferenci zahájil a øídil místopøedse-
da ZV ZOO o. z. TÚU p. Pavel Hurdes.

Pøedseda ZV požádal pana námìstka
o krátké zhodnocení letošního roku
a o pár slov k tomu, co nás èeká v roce
pøíštím. Váženému hostu následnì pøe-
dal slovo.

Námìstek Ing. Ludvík Kašpar infor-
moval o výhledu na pøíští rok, následnì
ochotnì odpovídal na dotazy delegátù
na téma organizaèní zmìny, výbìr vo-
zového parku i perspektivy pro mladší
generaci zamìstnancù, kteøí absolvovali
báòskou školu. Pøedseda ZV podìkoval
panu námìstkovi za úèast na jednání
i za odpovìdi na dotazy pøítomných
a s Ing. Ludvíkem Kašparem se rozlou-
èil. Slovo dostal opìt øídící konference
p. Pavel Hurdes.

Delegáti postupnì schválili, program
konference, èleny mandátové a návrhové
komise. Pøedsedkynì revizní komise
p. Alena Fencková seznamila delegáty
se zprávou revizní komise ze dne
15. listopadu 2017. Pøedseda mandátové
komise p. Karel Kroft oznamil, že pøí-
tomných delegátù je 97,5 % a konference
je usnášeníschopná. Pøedseda ZV se-
známil delegáty s èinností ZV, který po-
dle jeho slov pracuje velmi dobøe. Ve
svém zkráceném projevu zmínil akce
ZOO o. z. TÚU, které se uskuteènily od
jarní konference – turnaj v bowlingu,
malé kopané i dva sportovní dny ZOO
o. z. TÚU. Pøipomnìl rovnìž spolupráci

s OS PHGN na vyjednávání VKS, které
trvalo 6 mìsícù. Nová Podniková kolek-
tivní smlouva (PKS) je teprve ve vyjed-
návání a odboráøi na DIAMO, s. p., za-
slali své požadavky, na kterých se do-
hodli. Jednání o PKS nebude podle slov
pøedsedy ZV vùbec jednoduché, pokud
návrhy odborù bude firma brát na lehkou
váhu. 

Delegáti poté hlasovali o návrzích
ZV, které pøijali jednohlasnì. Pokladní-
kem ZOO o. z. TÚU bude navrhovaná
p. Dagmar Tomešová. V Revizní komisi
p. Tomešovou nahradí Ing. Renáta
Báèová. Rovnìž návrh ZV na vypla-
cení 2 000 Kè èlenské základnì
k 30. 11. 2017 oproti schválenému roz-
poètu (1 000 Kè) byl pøijat a bude vy-
placen na poèátku prosince.

Vyhlášená diskuse mìla pouze dva
pøíspìvky. Paní Alena Jurková jako zá-
vodní inspektor bezpeènosti práce se-
známila delegáty s úrazovostí na o. z.
TÚU a Ing. Hajíèek podìkoval za po-
zvání na exkurzi i konferenci jakožto
pøíjemné rozptýlení v dùchodovém
vìku.

Pøedseda návrhové komise p. Václav
Helma pøeèetl delegátùm usnesení, kte-
ré bylo následnì schváleno. Poslední
slovo patøilo pøedsedovi ZV, který po-
dìkoval všem pøítomným za úèast na
jednání konference. Vzhledem k tomu,
že nevìøí, že by se se všemi pøítomnými
do konce roku vidìl, popøál s pøedsti-
hem krásné Vánoce a mnoho úspìchù
v novém roce.

Jednání konference pokraèovalo vý-
kladem JUDr. Antonína Tìšíka
a Mgr. Markéty Marinkové o procesu
vyjednávání KSVS, které bylo ovlivnì-
no vládou pøijatými dokumenty o ener-
getické a surovinové politice pro budou-
cí období, dále výkladem dopadù legis-
lativních norem a jejich zmìn v oblasti
hornictví do jednotlivých regionù a no-
velou dùchodového pojištìní.

Vilém Válek 
pøedseda ZOO o. z. TÚU

Na pøelomu záøí a øíjna jsem se spo-
leènì s dalšími ètyømi kolegy ze

státního podniku DIAMO, o. z. TÚU,
Stráž pod Ralskem (Jakub Štorek, Jiøí
Pošva, Radomír Suske, Ing. Tomáš Sta-
no) zúèastnil desetidenního kurzu báò-
ského záchranáøe na HBZS v Ostravì,
abychom navýšili poèet dobrovolných
záchranáøù s. p. DIAMO. Celý kurz pod
vedením kompetentních a profesionál-
ních kolegù z Ostravy probíhal na vyso-

ké úrovni a my jsme se pøiuèili spoustì
nových a zajímavých vìcí z každoden-
ního chleba báòských záchranáøù. Asi
nejvìtší dojem na nás zanechaly návštì-
vy vyhlášené dýmnice s pøetlakovými
pøístroji BG4, pøi kterých jsme si všichni
sáhli na dno svých sil. Ale i návštìva
cvièebního polygonu, kde jsme si zkusi-
li, jak se zdolává oheò v podzemí, za ztí-
žených klimatických podmínek, byla
obrovským zážitkem. Též teoretická

èást kurzu byla velmi zajímavá a pøines-
la nám mnohé nové znalosti, at’ už
v oboru první pomoci, služebních øádù
nebo detekce a indikace vzorkù ovzduší.

Kolegové z Ostravy se k nám chovali
velmi pøátelsky a byli nám ve všem po
celou dobu kurzu nápomocni. Byli
vstøícní k našim dotazùm èi potøebám,

za což jim patøí velký dík! Po každoden-
ní výuce a výcviku zùstal èas i na po-
znávání Ostravy, a tak jsme navštívili
Hornické muzeum na Landeku, èi vy-
hlášenou Stodolní ulici.

Díky tomuto kurzu jsme poznali no-
vé kolegy z hornické branže, kterým
patøí náš obdiv za jejich dobromysl-
nost, bohabojnost, rozvážnost, skrom-
nost, chytrost, stateènost, spravedli-
vost a svobodomyslnost. Bánští
záchranáøi patøí k nejhumánnìjšímu
odvìtví hornické èinnosti, kdy pøi zá-
chranì životù a majetku nasazují své
životy a zdraví. Už se moc tìšíme na
naše pùsobení na ZBZS Hamr na Jeze-
øe, kde se budeme dále snažit pøiuèit
co nejvíce novým vìcem a být plno-
hodnotnými a dobrými záchranáøi. Na
závìr bychom chtìli podìkovat našim
mistrùm, vedoucím a vedení o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem, že nám umožnili
zúèastnit se tohoto kurzu a rozšíøit si
své znalosti.

Tomáš Vìchet 
báòský úpraváø NDS 10, o. z. TÚU
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Dne 14. listopadu 2017 nás navždy opustil náš
dlouholetý bývalý spolupracovník a pro mnohé

pøedevším dobrý pøítel a kamarád 

Václav Mareš. 
Narodil se v roce 1940 v Táboøe, na jihu Èech

absolvoval i prùmyslovku – obor zaøízení budov,
pak ho osud zavál do Èech severních.

Na tehdy ještì o. z. UD Hamr nastoupil 
v roce 1974 jako referent investièní výstavby 
a investicím zùstal vìrný až do odchodu do

penze v roce 2005. Podílel se jak na hektickém
budování hlubinné tìžby v oblasti Hamru, tak po
zmìnì pomìrù už z nového pùsobištì v areálu chemické úpravny na pøípravì 

a pak i výstavbì sanaèních technologií.

Aè prožil vìtší èást života v Liberci, jako veliký milovník krajiny a pøírody –
také jako aktivní myslivec – byl znalcem, dalo by se øíci pøímo „fajnšmekrem“
podještìdské krajiny v okolí Stráže pod Ralskem. Zùstal jí vìrný až do konce,
víc než v Liberci pobýval na své chalupì v Brništi, jejíž zahrada byla malinkou

kopií toho, èím se tak rád brouzdal se psem a puškou…

Kdo jste Václava znali, vzpomínejte!

Pohled na obec Bad Schlema a rekultivované haldy v okolí

Ing. Ludvík Kašpar hovoøí
k delegátùm konference

Exkurze na NDS 10

Úèastníci kurzu

Kurz pro báňské záchranáře - Ostrava 2017

Podzimní konference ZOO o. z. TÚU proběhla 21. listopadu 2017

Pracovníky s. p. DIAMO blíže zajímaly
postupy pøi úpravì hald, rozsah pøesunù
materiálu na nová místa, vytváøení zá-
vìrných svahù, postup pøi pokládání
krycích vrstev a zajištìní svahù hald
proti rozmyvu. V pøednáškách byla rov-
nìž zmínìna problematika chování ra-
donu na haldách. V oblasti Schlema se,
i pøes témìø dokonèenou rekultivaci
odvalù, potýkají se zvýšenou exhalací
radonu z tìles odvalù a dùlního pole.
Monitorováním situace bylo zjištìno, že
výrony vzduchu s neúmìrnì vysokou
koncentrací radonu souvisí s meteorolo-
gickou situací. Ke stejnému chování ra-
donu dochází také na pøíbramských hal-
dách. Po skonèení diskuze následovala
terénní exkurze na haldy v rùzném stup-
ni rekultivace v okolí Schlemy.

V úterý 24. øíjna 2017 se k pracovní
skupinì pøipojili pracovníci odštìpného
závodu TÚU pod vedením Ing. Kašpa-
ra, námìstka øeditele o. z. pro výrobu
a ekologii. Program pracovního setkání
se pøesunul na poboèku v Ronneburgu

a byl vìnován problematice likvidaè-
ních a sanaèních prací na odkalištích.

Na úvod pøednesl Msc. Thomas
Metschies pøednášku „Remediation of
Wismut tailing ponds – methods, expe-
riences“ na téma sanace odkališt’ ve
správì Wismut. Prezentace byla zamìøe-
na na sanaci odkalištì Culmitzsch
a Helmsdorf. Po prezentaci následovala
krátká diskuze týkající se zejména pro-
blematiky ukládání a mocnosti tìsnicích,
drenážních a krycích vrstev. V rámci te-
rénní exkurze bylo navštíveno odkalištì
Culmitzsch, což je, s plochou 250 ha,
nejvìtší odkalištì v Evropì. O množství
uložených kalù po úpravì svìdèí i to, že
v bývalém NDR vytìžili do roku 1990
2x více kovu než v bývalém Èeskoslo-
vensku – tedy 219 500 tun U.

Obì strany hodnotily pracovní setká-
ní jako pøínosné a vzhledem k aktuál-
nosti øešených témat bylo navrženo dal-
ší setkání, kde by byla vybraná proble-
matika øešena podrobnìji.

Ing. Barbora Dostálová 
a Ing. Leo Kallista

odbor rozvojových programù, ØSP

DOKONČENÍ ZE STR. 2

Pracovní návštěva ve společnosti Wismut GmbH



Lokalita MALEŠOV (Kutná Hora)

Dne 26. záøí 2017 probìhlo „Taktické
cvièení složek IZS – pátrací akce v teré-
nu.“ Námìtem cvièení byla pátrací akce
v terénu po dvou ztracených figu-
rantech, z nichž jeden (dospìlá osoba –
otec dítìte) spadl do úpadnice po bývalé
tìžbì magnetitu v lokalitì Malešov – Na
Èerné rudì a druhý (dítì – diabetik) se
ztratil pøi pøivolávání pomoci. Osoby se
nevrátily domù vèas (podání lékù pro
dítì). Pøíbuzná pohøešovaných osob tuto
skuteènost sdìlila starostovi mìstyse
Malešov a ten neprodlenì událost ohlá-
sil na Policii ÈR. Operaèní dùstojník
PÈR událost pøedal Hasièskému zá-
chrannému sboru (HZS) Støedoèeského
kraje a Zdravotnické záchranné službì
(ZZS) Støedoèeského kraje. Operaèní
a informaèní støedisko (OPIS) HZS
Støedoèeského kraje vyhlásilo II. stupeò
poplachu podle poplachového požární-
ho plánu (PPP) na mìstys Malešov. Sta-
rosta mìstyse Malešov následnì vyhlá-
sil poplach i pro jednotku SDH Polánka.
KOPIS vyhlásil poplach i pro jednotky
HZS obcí z blízkosti pøehrady Vrchlice
(Vidice, Miskovice a Kutná Hora – Po-
lièany). Výchozími místy pro pátrání
byly Žižkovo námìstí v Malešovì, køi-
žovatka k Velkému rybníku za osadou
Bylany a hasièská zbrojnice jednotky
HZS Kutná Hora – Polièany. Celkovì se

pøedmìtného taktického cvièení zúèast-
nilo 13 složek IZS.

Cíle taktického cvièení: 
1) Provìøit souèinnost základních

a ostatních složek integrovaného zá-
chranného systému (IZS) pøi události
STÈ 07/IZS Záchrana pohøešovaných
osob – pátrací akce v terénu.

2) Provìøit zpùsob a rychlost vyrozumì-
ní a tok informací.

3) Provìøit velení, organizaci, souèin-
nost spojení dotèených složek IZS.

4) Provìøit postup a taktiku jednotek po-
žární ochrany pøi zásahu na vyhledá-
vání osob v terénu s ohledem na vel-

ký poèet zasahujících, tmu, velké
prostranství, vodní plochy, les, èleni-
tý terén.
V samotném opuštìném dùlním díle

„jáma Úpadní Malešov“ probíhalo vy-
proštìní jednoho z figurantù (otec dítì-
te) za použití lezecké techniky a speciál-
ních pøepravních nosítek. Vyprošt’ování
provádìla lezecká skupina HZS Kutná
Hora – Polièany. Úspìšné vyproštìní
vèetnì transportu postiženého na povrch
trvalo od pøíjezdu lezecké skupiny
45 minut, což bylo v souladu s pøedpo-
kladem uvedeným ve scénáøi taktického
cvièení.

Lokalita MEDVÌDÍN
(Krkonoše) 

Další cvièení záchran-
ných složek Hasièského
záchranného sboru Jiho-
moravského kraje (HZS
Jmk) a Speleologické
záchranné služby pro-
bìhlo dne 29. záøí 2017
v opuštìném dùlním dí-
le „Štola è. 1 – jih“
v rámci semináøe „Rizi-
ka zásahù v opuštìných
dùlních dílech.“ Námì-
tové cvièení záchran-
ných složek HZS Jiho-
moravského kraje
a Speleologické zá-
chranné služby ve spo-
lupráci s o. z. SUL Pøí-
bram a o. z. TÚU Stráž
pod Ralskem – Závodní
báòskou záchrannou
stanicí Hamr na Jezeøe
bylo zamìøeno na:
1) Seznámení složek IZS

s možnými druhy zása-
hù v opuštìných dùl-
ních dílech vèetnì sou-
visejících rizik.

2) Specifika pohybu a orientace v opuš-
tìných dùlních dílech.

3) Simulace vystrojení lezecké cesty

vèetnì jejího zdolání v kolmém dùl-
ním díle.
Èlenové jednotlivých složek IZS

byli rozdìleni do ètyø skupin a postup-
nì s pøedem urèeným èasovým inter-
valem vpouštìni do opuštìného dùlní-
ho díla spolu s prùvodcem. V prùbìhu
pøesunu „štolou è. 1 –  jih“ na urèené
místo cvièení byli èlenové jednotli-
vých skupin prùbìžnì upozoròováni
na specifická možná rizika hrozící pøi
pohybu v dùlním díle (rozvolnìná hor-
nina, nestabilní shnilá výztuž, èásteè-
né závaly, úpadní komíny apod.) Èást
cvièení zamìøená na simulaci vystro-
jení lezecké cesty vèetnì jejího zdolá-
ní byla realizována v dobývce na žíle
M-12 komínem 12–1/2–4. Cvièení
probìhlo dle èasového harmonogramu
v souladu se scénáøem námìtového
cvièení.

Petr Kopeèný 
technický pracovník oddìlení správy
ložisek, bøemen a geologie, o. z. SUL

Èlenové hornického spolku se sešli
v sobotu 28. øíjna v Mìstském muzeu ve
Støíbøe pøi pøíležitosti 15. výroèí založe-
ní hornického spolku. 

Pozvání pøijali místostarostové mìsta
M. Záhoø a V. Souèek, za Èeský báòský
úøad M. Hakl, pøedseda OBÚ v Plzni
B. Merc, øeditel DIAMO, s. p., o. z.
SUL v Pøíbrami Z. Skála, emeritní øedi-
tel V. Plojhar a èlenové hornických
spolkù z Èech a zvláštì ze Slovenska,
pøedseda Združenie baníckych spolkov
a cechov Slovenska E. Somabathy, ta-
jemník tohoto sdružení D. Vilím.  

Když jsme se pøed 15 lety rozhodli
pro založení spolku, vùbec jsme si ne-
uvìdomovali, co nás èeká za práci.
Ubìhlo neskuteèných 15 let a my tady

stojíme o 15 let starší, bohatší na životní
zkušenosti. Nìkteøí bohužel již mezi ná-
mi nejsou, musím je tímto vzpomenout
– Josef Liška, Zdenìk Eyer, František
Rabada, Ladislav Škopek, z ostatních
spolkù vyjmenuji jen nìkteré, kteøí
k nám mìli hluboký vztah – Karel
Škvor, Standa Opasek, Roman Maka-
rius, Josef Suldovský, Koloman Iványi.  

V úvodu oslav v muzeu si vzali slovo
pøedseda spolku R. Strankmüller a místo-
pøedseda K. Neuberger. Následovalo od-
mìòování a pøedávání vyznamenání za-
sloužilým èlenùm našeho spolku (Jiøímu
Vojtovi, Jaroslavu Plecháèovi, Jindøišce
Šrámkové, Václavu Krobovi, in memo-
riam Josefu Liškovi a dalším èlenùm
a ostatním pøítomným za dlouholetou

podporu (s. p. DIAMO, OBÚ, Nadace
Landek a mìsto Støíbro). K poslechu nám
zahrálo na trubky a saxofon trio Kovanda.  

Na památku si zástupci spolkù odnesli
pamìtní talíø, glejt, stuhu k praporu
a všichni pøítomní 1 lahev ležáku uvaøe-
ného k této pøíležitosti. Kamarádi
z Apolonie Nové Sedlo tohoto setkání
využili k pøedání svých spolkových me-
dailí pánùm Strankmüllerovi a Neu-
bergerovi, spolek Solles Chodov pøedal
medaili hornickému spolku a Nadace
Jiøího Agricoly vyznamenala naši èlen-
ku A. Neubergerovou.  

Po ukonèení slavnostního aktu se pøí-
tomní odebrali do spodního patra, kde
K. Neuberger všem pøedstavil výtvor
hornického spolku, a to hornické peèetì
a razítka. Podaøilo se zrealizovat
210 kusù tìchto razítek z období od
17. století až dodnes. Hlavními tématy
jsou støíbrská tìžaøstva a cechy, Horní
úøady Støíbro, Plzeò, Praha, Loket, So-
kolov, Most, È. Budìjovice, Ostrava,
Kutná Hora, Pøí-
bram a jiné. Je zde
vystaveno i 15 kusù
peèetí z mosazi (ko-
pie originálù ze
SOA Tachov). Vel-
ké podìkování patøí
Nadaci Landek, kte-
rá svým finanèním
darem podpoøila
vznik tohoto díla,
které svým tématem
a jedineèností spíše
patøí do Hornického
muzea. Program dá-
le pokraèoval hor-
nickým pochodem

k hornickému skanzenu za svitu louèí
a svìtýlek pøes hornickou stezku. Po po-
sledních vìtách pøedsedy spolku byl
odpálen ohòostroj. Doufám, že akce
probìhla zdárnì a kamarádi že odjíždìli
do svých domovù plni zážitkù a nových
osobních setkání.  

V dìjinách èeského hornictví zname-
ná 12. století první oficiální i neoficiální
dochované písemnosti z rudných revírù
èeského království. Vedle starého
støíbrského revíru postupnì vznikaly
další a slavnìjší revíry – Jihlava, poslé-
ze Kutná Hora èi Jílové nebo Horní
Slavkov, Rudolfov, Planá, Jáchymov
a Pøíbram a øada dalších. V místech bo-
hatých nálezù rudních žil vznikaly hor-
nické osady, které byly panovníky zemì
povyšovány nejdøíve na horní mìsteèka
a pozdìji na horní mìsta. K povzbuzení
dalšího hornického podnikání byly tìm-
to mìstùm udìlovány rùzné výsady
a zvláštní práva. Èeští králové ochotnì
vycházeli vstøíc žádostem majitelù pan-

ství o povyšování na horní mìsta. Pa-
novníci potvrzovali horníkùm jejich vý-
sady a zároveò vylepšovali horním mìs-
tùm jejich peèeti a mìstské znaky.  

Od té doby se mnoho zmìnilo, místní
doly již jsou jen dávnou vzpomínkou.
Historii mìsta spojenou hlavnì s hornic-
tvím udržují nadšenci. Bez nich bychom
zde nikdy nemìli hornický skanzen ani
zrekonstruovanou štolu Prokop. Všem,
o kterých mluvím, tímto chci, já osobnì,
velmi podìkovat, protože vím, co osob-
ního èasu, nadšení a rodinné pohody
museli obìtovat. Z bývalého poètu 90
èlenù spolku je nás již jen 44.  

Musím zde zase pøipomenout památ-
nou vìtu, a to že: „Dìjiny èeského hor-
nictví jsou vnitønì propojeny s dìjinami
zemì, tak tìsnì, že není možné je od se-
be oddìlit.“ 

Zdaø Bùh! 
Karel Neuberger, MBA 

Hornicko-historický spolek Støíbro
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Lokalita Malešov – vyprošt’ování ranìného

Lokalita Medvìdín – prostory
opuštìného dùlního díla

Lokalita Malešov – transport ranìného

Pohled do sálu pøi proslovu pøedsedy spolku R. Strankmüllera 

Úèastníci cvièení na lokalitì Medvìdín

Øeditel o. z. SUL Z. Skála pøebírá ocenìní od K. Neu-
bergera (uprostøed) a R. Strankmüllera (vpravo)

15. výročí hornického spolku ve Stříbře

Složky integrovaného záchranného systému v opuštěných důlních dílech státního podniku DIAMO
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