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Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Ing. Tomáš Rychtaøík
chtìl bych Vás na prahu nového roku srdeènì pozdravit, popøát Vám
i Vašim blízkým pøedevším pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspìchù a zároveò se krátce ohlédnout za rokem uplynulým.
Rok 2017 pøinesl našemu podniku nìkolik událostí, které ovlivní
naši èinnost nejen v roce právì zaèínajícím, ale i v letech následujících. V první øadì je tøeba zmínit usnesení vlády è. 713 ze dne
11. øíjna 2017, kterým vláda schválila v návaznosti na Surovinovou
politiku ÈR „Zprávu o nutnosti zajištìní ekonomických zájmù státu
v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie
a nìkterých dalších surovin“, na jejímž základì vláda uložila státnímu
podniku DIAMO ve spolupráci s Èeskou geologickou službou zajišt’ovat ocenìní ložisek strategických surovin ÈR jako majetku státu
a sestavit návrh dalšího postupu pøi jejich osvojování. Státní podnik
DIAMO bude v souladu s tímto usnesením každoroènì informovat
vládu o postupu prací pøi oceòování ložisek nerostných surovin.
S ohledem na to, že státní podnik DIAMO mùže být v budoucích letech povìøen tìžbou konkrétních ložisek strategických surovin ÈR, je
nezbytné, aby si uchoval potøebné technologické a personální kapacity, které mu umožní øídit pøípravu souvisejících tìžebních projektù.
Další zásadní událostí bylo zajištìní financování nákladù a výdajù
spojených s øešením dùsledkù po chemické tìžbì uranu a souvisejících
èinností v oblasti Stráže pod Ralskem pro období 2018–2022. Vláda
za tímto úèelem schválila svým usnesením è. 655 ze dne 18. záøí 2017
uvolnìní 6,85 mld. Kè. Zároveò vláda rozhodla svým usnesením
è. 610 ze dne 4. záøí 2017 o zmìnì zpùsobu financování výše uvedených nákladù. Zmìna spoèívá v ukonèení financování odstraòování této významné ekologické zátìže z prostøedkù Fondu privatizace
k 31. prosinci 2018 a v následném pokrytí finanèními prostøedky z kapitoly státního rozpoètu Ministerstva prùmyslu a obchodu.
Co se týèe dalších významných událostí uplynulého roku na odštìpném závodì TÚU, byla zpracována analýza rizik pro turonskou
zvodeò, z níž vyplývá, že sanace turonské zvodnì bude probíhat do
roku 2030 a sanace cenomanské zvodnì do roku 2037. V dubnu minulého roku byl Obvodním báòským úøadem pro kraj Liberecký
a Vysoèina schválen Plán pro nakládání s tìžebním odpadem na úložném místì, odkalištì Stráž pod Ralskem I. a II. etapa podle zákona
è. 137/2009 Sb. Dále byla zahájena investièní akce Rekonstrukce
technologie NDS 6. Práce byly zapoèaty v kvìtnu 2017 bouráním stávající technologie, od èervence byla zahájena výstavba, která by mìla
být ukonèena v øíjnu 2018, pøedpokládané investièní náklady celé akce dosahují cca 850 mil. Kè. V èervnu 2017 bylo zahájeno zvyšování
hrází odkalištì budováním základové spáry, investice je realizována
vlastními silami, pøedpokládané investièní náklady èiní cca
210 mil. Kè. V neposlední øadì byla dokonèena investièní akce Rekonstrukce kompresoru C–1B, kompresor byl zprovoznìn v èervenci
2017, investièní náklady èinily cca 33 mil. Kè.
Na odštìpném závodì GEAM se uplynulý rok nesl ve znamení významného jubilea, šedesátého výroèí zahájení tìžby uranové rudy na
ložisku Rožná. Tìžba uranové rudy na ložisku Rožná byla zahájena
v roce 1957 hloubením tìžní jámy R 1 a ukonèena byla v souladu
s usnesením vlády è. 50 z ledna 2016 dne 31. prosince 2016. Šedesátiletá éra tìžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky byla ukonèena
tradièním hornickým ceremoniálem dne 27. dubna 2017, kdy byl
z posledního uranového dolu v Èeské republice symbolicky vytìžen
poslední vùz uranové rudy. U pøíležitosti 60. výroèí tìžby byla vydána kniha: „60 let tìžby uranové rudy na ložisku Rožná – uran, kov,
který zmìnil život Vysoèiny“, která byla slavnostnì pokøtìna v listo-

padu minulého roku. Tím však èinnost státního podniku v této oblasti
rozhodnì nekonèí. Odštìpný závod GEAM bude nadále provádìt zahlazování následkù èinnosti po tìžbì uranu, nadále budou probíhat
zapoèaté projekty, napøíklad budou na základì smlouvy o zajištìní
provozuschopnosti Podzemního výzkumného pracovištì Bukov, uzavøené mezi státním podnikem DIAMO a Správou úložišt’ radioaktivních odpadù, zajišt’ovány práce pro výzkumné pracovištì a jeho bìžný provoz. Odštìpnému závodu GEAM byla také v loòském roce
udìlena cena za bezpeènost v hornictví – Zlatý Permon.
V rámci odštìpného závodu SUL pokraèovala jednání týkající se
nové koncepce likvidace odvalù na Pøíbramsku, výsledky dosavadních jednání byly shrnuty zástupci odboru rozvojových programù
s. p. DIAMO na veøejném projednání v Pøíbrami v kvìtnu minulého
roku. Na lokalitách o. z. SUL pokraèovala také rekultivace odkališt’
a intenzivnì probíhalo èištìní dùlních vod. Dále byly ukonèeny práce
na likvidaci zaøízení umístìném ve firmì PRECHEZA Pøerov, a. s.,
z dùvodù kontaminace radionuklidy ve spolupráci s o. z. GEAM
a SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná. Byla dokonèena etapa likvidaèních
prací v areálu ÈDV Kaòk, likvidovány byly pozemní objekty: stará
kotelna LTO, strojovna, opìrná zeï a jímky.
Také byl dokonèen prodej budov a strojního vybavení èásti areálu
Bytíz odsouhlasený v Dozorèí radì dne 6. dubna 2017 a schválený
v zastupitelstvu Støedoèeského kraje dne 19. záøí 2017. V roce 2017
se podaøilo pøekroèit plán realizace výplòových sanaèních vrstev na
kalojemech K IV/C2, K IV/E, K III s. p. DIAMO v lokalitì Mydlovary, když ve finálních sanaèních vrstvách byla dokonèena plocha
o výmìøe 12 ha.
V rámci odštìpného závodu ODRA neustále probíhá èerpání dùlních
vod a jejich vypouštìní do vodoteèí. Za dobu existence odštìpného závodu ODRA bylo vyèerpáno celkem témìø 100 milionù m3 dùlní vody.
V dubnu minulého roku byla v Ostravì zahájena sanace odvalu Heømanice. Provoz separaèní linky byl slavnostnì zahájen za úèasti ministra
prùmyslu a obchodu Jiøího Havlíèka a dalších hostù v èervenci 2017.
Doposud bylo v Zaøízení pro homogenizaci hlušiny za úèelem získání
kameniva pro stavební úèely zpracováno cca 200 tisíc tun hlušiny. Dne
9. záøí probìhl v rámci oslav Dne horníkù Den otevøených dveøí na dole
Petr Bezruè. Pracovníci odštìpného závodu ODRA minulý rok vlastními silami pøestìhovali spisovnu pøevzatou v roce 2016 od spoleènosti
OKD z nevyhovujících prostor v areálu Šverma do zrekonstruovaných
prostor v sídle odštìpného závodu. Na lagunách OSTRAMO bylo dne
31. øíjna pøedáno pracovištì firmì AVE CZ odpadové hospodáøství,
s. r. o., která po splnìní všech legislativních podmínek mohla v listopadu zahájit konkrétní práce na zakázce „NÁPRAVNÁ OPATØENÍ –
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanèní kaly“, které zahrnovaly pøedevším
technologické zkoušky sanaèního zásahu, odtìžování, úpravu a tøídìní
kalù. Pøíprava projektu sanace Trojického údolí pokroèila k vyhlášení
druhého kola výbìrového øízení na zhotovitele zakázky. Zahájení prací
na této lokalitì je plánováno na druhé ètvrtletí roku 2018.
Za velký úspìch považuji, že se v minulém roce podaøilo uzavøít
novou Podnikovou kolektivní smlouvu pro období 2018–2022 plat-

nou pro celý státní podnik, bez jakýchkoliv pøíloh, a podaøilo se novì
vydat všechna AHØ z úrovnì øeditelství státního podniku.
V prùbìhu roku 2017 provádìl státní podnik DIAMO také øadu rutinních èinností, napøíklad monitoring jednotlivých složek životního prostøedí, èištìní dùlních vod nebo zajištìní likvidaèních a sanaèních prací èi zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Tyto èinnosti jsou nezbytné
pro bezproblémové fungování podniku, jejich kontrolou nebyla shledána
žádná závažná pochybení. V listopadu provedl odbor kontroly a interního
auditu MPO kontrolu na hospodaøení s majetkem státu, úèelné a hospodárné vynakládání finanèních prostøedkù poskytnutých z rozpoètu MPO
v roce 2016 a vyhodnocení úèinnosti vnitøního kontrolního systému, výsledek kontroly byl bez nálezu. S roèním pøedstihem proti požadavku uvedenému v normì probìhl v øíjnu ve státním podniku DIAMO 2. dozorový
audit QSM, jehož výsledkem je certifikát, který je již vydaný podle nové
normy ÈSN EN ISO 9001:2016 podle nového atomového zákona
è. 263/2016 Sb. a podle nové vyhlášky SÚJB è. 408/2016 Sb.
Pøi hodnocení roku 2017 je tøeba zmínit také podpis smlouvy o pokraèující spolupráci mezi státním podnikem DIAMO a World
Nuclear University v Londýnì a zároveò schválení a podpis nového
statutu Mezinárodního školicího støediska. Èinnost Mezinárodního
školicího støediska byla v uplynulém roce prezentována na odborných
setkáních napø. ve støední Asii, v Chile nebo v Èínì. Jejich úèastníci
projevili zájem o spolupráci se státním podnikem DIAMO v oblasti
vzdìlávání specialistù prostøednictvím Mezinárodního školicího støediska, pøedevším pak o zkušenosti státního podniku DIAMO v oblasti sanací a zahlazování následkù po tìžbách.
Jako v letech minulých také v roce 2017 provìøila fungování státního podniku DIAMO øada významných návštìv. Jmenuji zde napøíklad návštìvu ministra prùmyslu a obchodu Jiøího Havlíèka v kvìtnu
na lagunách OSTRAMO a v srpnu na odštìpném závodì TÚU nebo
èervnovou návštìvu námìstkynì ministra prùmyslu a obchodu Pavly
Slukové na o. z. TÚU.
Je zøejmé, že uplynulý rok byl nabitý událostmi. A ani rok nadcházející nebude jiný. Na Pøíbramsku bude pokraèovat spolupráce s obcemi
na øešení problematiky týkající se likvidace odvalù, v oblasti pùsobnosti odštìpného závodu TÚU budou nadále probíhat sanaèní práce po
chemické tìžbì, z lagun OSTRAMO budou vymístìny nadbilanèní kaly. V oblasti pùsobnosti odštìpného závodu GEAM se budeme snažit
kromì zajištìní provozu PVP Bukov získat také èást prùzkumných prací pro výbìr lokality budoucího úložištì. Státní podnik DIAMO bude
v letošním roce poøádat ve spolupráci s Èeským báòským úøadem, Zamìstnavatelským svazem dùlního a naftového prùmyslu a Tìžební unií
2. roèník Hornického sympozia, tentokrát v Jihlavì.
Vážené kolegynì, vážení kolegové, máme za sebou nároèný rok.
Jsem rád, že jej mùžu hodnotit jako úspìšný, za což dìkuji Vám
všem, kdo jste se o splnìní stanovených cílù zasloužili. Vìøím, že se
stejným úsilím se postavíme i výzvám, které pøed naším podnikem
stojí v roce letošním. Tìším se na spolupráci s Vámi.
Ing. Tomáš Rychtaøík
øeditel státního podniku

Uděleny rezortní medaile Jiřího Agricoly
Ministr prùmyslu a obchodu Ing. Jiøí Havlíèek, MBA, a pøedseda GEAM Dolní Rožínka – medaile mu byla udìlena za jeho pøínos pøi
Èeského báòského úøadu Ing. Martin Štemberka pøedali v reprezenta- tìžbì uranové rudy na ložisku Rožná a zajišt’ování báòské záchranné
tivních prostorách Èeského báòského úøadu dne 12. prosince 2017 služby po dobu tìžební èinnosti dolu a èinnosti v ostatních lokalitách
osobnostem, které se ojedinìlým zpùsobem zasloužily o rozvoj hor- ve správì odštìpného závodu GEAM, Dolní Rožínka.
Všem ocenìným osobnì poblahopøál øeditel státního podniku
nictví, nejvyšší báòské ocenìní, medaile Jiøího Agricoly. Slavnostního aktu se rovnìž zúèastnili spoluzakladatelé ocenìní – pøedseda DIAMO Ing. Tomáš Rychtaøík.
Ing. Marian Böhm, námìstek øeditele s. p. pro výrobu
pøedstavenstva Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu Ing. Zdenìk Osner, CSc., a pøedseda Odborového svazu pracovníkù v hornictví, geologii a naftovém prùmyslu
Bc. Jan Sábel.
Rezortní medaili Jiøího Agricoly obdrželi také zamìstnanci
státního podniku DIAMO.
Mgr. Pavel Veselý, vedoucí oddìlení geologie na øeditelství státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem – ve
státním podniku DIAMO pracuje 47 let a medaile mu byla
udìlena za celoživotní pøínos v oboru hornictví, geologie
a geologického prùzkumu pøedevším uranových a rudných ložisek. Dále pak za vysoce odborné provedení a vedení geologických prací souvisejících s prùzkumem, otevøením, exploatací a uzavøením ložiska.
Ing. Libor Jalùvka, MBA, vedoucí odboru pøípravy a realizace útlumu na odštìpném závodì ODRA v Ostravì – medaile mu byla udìlena za jeho pøínos pro hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, za záchranu a péèi o hornické památky a u pøíležitosti 35 let jeho práce v hornictví.
Úèastníci slavnostního aktu
Zdroj: ÈBÚ
Ing. Milan Ferov, vedoucí ZBZS na odštìpném závodì
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Podniková kolektivní smlouva pro období 2018–2022 podepsána
Úvodní jednání

V Praze na Barrandovì byla dne 19. prosince
2017 slavnostnì podepsána Podniková kolektivní
smlouva mezi odborovými organizacemi a státním
podnikem DIAMO pro období 2018–2022.
Stranu zamìstnavatele zastupoval øeditel státního
podniku Ing. Tomáš Rychtaøík a øeditelé odštìp-

ných závodù Ing. Zbynìk
Skála (o. z. SUL Pøíbram),
Ing. Pavel Koscielniak (o. z.
GEAM Dolní Rožínka),
Ing. Josef Havelka (o. z. ODRA
Ostrava).
Stranu odborù vedl hlavní
vyjednavaè Bohdan Štìpánek
z o. z. GEAM Dolní Rožínka.
Odborové organizace dále zastupovali František Nadymáèek z o. z. ODRA Ostrava,
Štìpánka Proskoèilová z øeditelství státního podniku ve
Stráži pod Ralskem, Karel
Høídel z o. z. SUL, Vilém Válek, Ing. Petr Rolf a Roman
Šmejkal (na základì plné moci) z o. z. TÚU Stráž
pod Ralskem.
Jednání se dále úèastnili: námìstkynì øeditele
s. p. pro ekonomiku a personalistiku Ing. Jitka
Prstková, námìstek øeditele s. p. pro výrobu
Ing. Marian Böhm, námìstek øeditele s. p. pro eko-

Uranium Group Meeting v Paříži
54. zasedání spoleèné Uranové skupiny organizací
OECD/NEA a IAEA se konalo ve dnech 14. až 17. listopadu 2017 v novém sídle Agentury pro atomovou
energii (NEA) OECD, (http://www.oecd–nea.org)
v západní èásti metropolitní oblasti Paøíže na adrese
46 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne–Billancourt.
Sídlo NEA v Boulogne-Billancourt

Jednání 46 delegátù z 31 zemí a 3 mezinárodních
institucí øídila pøedsedkynì Uranové skupiny paní
Susan Hall (USA). OECD/NEA zastupovala paní
Luminita Grancea (Francie), IAEA zastupoval pan
Martin Fairclough (Austrálie) a Evropskou komisi
reprezentoval pan Dariusz Kozak (Polsko) z Euratom Supply Agency.
Novì se v Uranové skupinì pøedstavili zástupci
Kyrgyzstánu a Saudské Arábie a po delší dobì též
zástupci Maïarska, Mongolska, Rakouska, Senegalu a Turecka. V rámci stáže na Stálé misi pøi
OECD se èásti jednání úèastnila, jako pozorovatelka, také jedna studentka z Èeské a jedna ze Slovenské republiky.
Pøedsednictvo Uranové skupiny bylo pro další
funkèní období potvrzeno v nezmìnìném 5èlenném
složení – Susan Hall (USA), Alexander Boitsov
(Rusko), Tom Calvert (Kanada), Olga Gorbatìnko
(Kazachstán) a Christian Polak (Francie).
V rámci pracovního programu Uranová skupina
jednala o optimalizaci zpracování dat a jednotné
terminologii užívané v publikaci Uranium: Resources, Production and Demand (známé jako Red
Book) a diskutovala také formu a rozsah zveøejòování informací, pøedkládaných èlenskými zemìmi
OECD/NEA–IAEA.
V obsáhlé reportingové èásti byly pøedneseny
zprávy delegátù jednotlivých zemí a zástupcù mezinárodních institucí o vývoji a aktuálním dìní
v uranovém a jaderném prùmyslu. Za Èeskou re-
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publiku byla podána informace o aktualizaci státní
energetické koncepce a surovinové politice ÈR
v oblasti nerostných surovin a zdrojù. Skupina byla
rovnìž informována o ukonèení tìžby na ložisku
Rožná, pøedpokládané celkové produkci uranu
v roce 2017 a o prùbìhu zahlazování následkù hornické èinnosti v ÈR.
Paní L. Grancea (NEA) Uranové skupinì prezentovala souèasnou situaci na svìtovém jaderném trhu. Na Zemi je v provozu celkem 449 komerèních jaderných
reaktorù o celkovém instalovaném výkonu 392 GWe, z nichž témìø polovina je
provozována v 5 zemích svìta (USA 99,
Francie 58, Èína 37, Rusko 35 a Severní
Korea 25 jaderných reaktorù). Ve výstavbì se nachází 60 reaktorù (z toho v Èínì
20, v Rusku 7, v Indii 5 a ve Spojených
arabských emirátech a v USA po 4). Aktuálnì v 15 zemích ze 30, které provozují
jaderné elektrárny, je podíl jádra na celkové domácí produkci elektøiny vìtší než
20 %. Na prvním místì je Francie (72 %)
pøed Slovenskem (54 %) a Ukrajinou (52 %). Èeská republika s 29 % zaujímá 13. místo. Nejvýraznìjší rùst jaderných kapacit s výhledem do roku
2035 je oèekáván v zemích mimo OECD. V èlenských zemích OECD a zejména pak v EU je v nadcházejícím období pøedpokládán postupný pokles.
Pravidelnou analýzu vývoje uranového trhu pøipravil pan Ch. Polak (Francie). Od konce roku
2016 se ceny na spot trhu pohybují na úrovni
20–25 USD/lb U3O8. Vzhledem k cenám a nízké
poptávce se pro rok 2017 oèekává 5% pokles svìtové produkce uranu na cca 59 000 tun. Redukci
uranové výroby oznámila vìtšina pøedních svìtových producentù (Cameco –14 %, Paladium
–28 %, KazAtomProm –10 %). Aktuální situace
brzdí rozvoj nových projektù, které minimálnì do
roku 2020 lze jen stìží oèekávat.
Výbìr nejvýznamnìjších informací z výroèní
zprávy Euratom Supply Agency za uplynulý rok
a souèasné aktivity této organizace prezentoval zástupce Evropské komise pan Dariusz Kozak
(ESA). V Evropské unii je 128 komerèních jaderných reaktorù v 18 jaderných zaøízeních, provozovaných ve 14 èlenských zemích. Pøírodní uran pro
18 evropských jaderných elektráren (JE) zajišt’uje
17 svìtových dodavatelù vèetnì DIAMO, s. p. Na
výhradnì ruském palivu jsou závislé JE v Èesku,
Bulharsku, Maïarsku, Slovensku a èásteènì také
ve Finsku. Podle aktuální prognózy je do roku
2030 v EU oèekáváno snížení roèní poptávky na
cca 12,5 kt pøírodního uranu, což pøedstavuje pokles o 12 %. Podíl jaderné energetiky EU na globální produkci elektøiny je 28,5 %. Podle aktuálního vývoje jaderné politiky v zemích EU (odklon
Nìmecka od JE, zvažované snížení podílu ve Francii, stagnace výstavby nových zaøízení) lze do 15
let oèekávat podíl jádra na svìtové produkci elektøiny pouhých 16 %.
Zprávu o aktivitách IAEA v oblasti uranového výrobního cyklu a informaci o mezinárodních projektech technické spolupráce, pøipravovaných akcích
a nových publikacích podal pan M. Fairclough
(IAEA). Z nejvýznamnìjších akcí nutno zmínit pøipravované mezinárodní sympozium URAM 2018 –
Uranium Raw Material for Nuclear Fuel Cycle, zamìøené na prùzkum, tìžbu a úpravu uranu a ekonomické a environmentální problémy, které se uskuteèní na IAEA ve Vídni ve dnech 25. až 29. èervna 2018.
Zprávu Výboru pro technické a hospodáøské studie rozvoje jaderné energetiky a palivového cyklu

logii a sanaèní práce Ing. Antonín Maršálek a ná- v tom, že se po letech podaøilo vytvoøit jednu
mìstek øeditele o. z. TÚU pro výrobu a ekologii smlouvu platnou pro celý státní podnik, bez jaIng. Ludvík Kašpar. Ze strany odborù byli pøítomni kýchkoliv pøíloh. Následnì podìkoval pøítomným
také Ing. Jiøí Váša, Vlastislav Tomášek a Jiøí Mahel za odvedenou práci.
Poté byla Podniková kolektivní smlouva na roky
z o. z. GEAM Dolní Rožínka, Jana Mrázková
z o. z. SUL Pøíbram a Pavel Hurdes z o. z. TÚU 2018–2022 slavnostnì podepsána.
Stráž pod Ralskem.
V úvodu jednání se jednotIng. Tomáš Rychtaøík s hlavním vyjednavaèem Bohdanem
liví zástupci odborù vyjádøili
Štìpánkem pøi podpisu Podnikové kolektivní smlouvy
k prùbìhu kolektivního vyjednávání, jehož výsledkem je
Podniková kolektivní smlouva
platná pro období 2018–2022.
Nato uplynulý rok zhodnotili
øeditelé odštìpných závodù
a námìstci øeditele státního
podniku. Závìreèné slovo patøilo øediteli státního podniku
DIAMO, který oznaèil uplynulý rok za úspìšný. V souvislosti se vznikem nové Podnikové kolektivní smlouvy zdùraznil, že velký úspìch vidí

Kolektivní smlouva vyššího stupně
na období let 2018–2022
Zamìstnavatelský svaz dùlního a naftového prùmyslu uzavøel s Odborovým svazem pracovníkù
hornictví, geologie a naftového prùmyslu Kolektivní smlouvu vyššího stupnì na roky 2018 až 2022.
DIAMO, státní podnik, se jako èlen Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu aktivnì úèastnil kolektivního vyjednávání, které probíhalo prùbìžnì od kvìtna 2017. Zamìstnavatelský
svaz a odborový svaz po dohodì vytvoøily tøi vyjednávací skupiny – pracovnìprávní vztahy, mzdy
a bezpeènost práce, které ve tøech kolech jednaly
o jednotlivých èláncích návrhu.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupnì na roky 2018 až 2022
a v té dobì probíhalo projednávání novely zákoníku práce, který mìl být platný ještì v roce 2017,
byla jednání pracovních skupin obsahovì nároèná.
DIAMO, s. p., pøedložil pøipomínky k 18 navrhovaným èlánkùm z celkem 62 èlánkù. Mezi nejvíce

diskutované patøily èlánky týkající se mzdových tarifù a pøíplatkù ke mzdì, mzdového vývoje, ale také èlánky o zkušební dobì sjednané s vedoucími
zamìstnanci, o poskytování pøestávek v práci,
o délce dovolené, o pøekážkách v práci na stranì
zamìstnance i zamìstnavatele nebo o povinnostech
zamìstnavatele projednávat a informovat odborovou organizaci.
Kolektivní smlouva vyššího stupnì na roky 2018
až 2022 byla po nároèných jednáních uzavøena a podepsána za stranu odborù Bc. Janem Sábelem, pøedsedou Odborového svazu pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu, a za stranu zamìstnavatelského svazu Ing. Zdeòkem Osnerem, CSc., pøedsedou pøedstavenstva Zamìstnavatelského svazu
dùlního a naftového prùmyslu, dne 17. øíjna 2017.
Bc. Vìra Reslová, vedoucí odboru øízení
lidských zdrojù a sociálního programu

Èlenové Uranové skupiny

NEA pøi OECD pøednesla L. Grancea. NEA aktuálnì sdružuje 33 nejvyspìlejších zemí svìta v oblasti jaderné energetiky, jejichž cílem je mezinárodní spolupráce a rozvoj tohoto odvìtví. ÈR je
èlenskou zemí NEA, resp. OECD, od roku 1995.
Agentura má 7 stálých technických komisí, 75 pracovních a expertních skupin a podílí se na 21 spoleèných mezinárodních projektech. Z øady zajímavých publikací lze mimo Red Book jmenovat napø.
Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on
Nuclear Development Policies, OECD/NEA, Paris,
2017 nebo Nuclear Energy Data (Brown Book),
OECD/NEA, Paris, 2017.
Z nových projektù byli èlenové Uranové skupiny
informováni o založení nové expertní skupiny, øešící téma: Uranium Mining and Impact on Local
and National Economies. První jednání této skupiny se konalo 9. a 10. øíjna 2017 v Paøíži za úèasti
zástupcù Austrálie, Kanady, Dánska, Finska,
Evropské komise, IAEA a USA a je dále otevøena
pro pøípadné další participanty.
Pøíští zasedání Uranové skupiny, v poøadí již 55.,
se uskuteèní po oficiálním pozvání nìkteré z èlenských zemí v 2. polovinì roku 2018.
Ing. Pavel Vostarek
èlen Uranové skupiny OECD/NEA–IAEA

Publikace
Brown Book 2017
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Pf 2018 vytvořil pro ředitelství státního podniku DIAMO Nadační fond Veroniky Kašákové,
který podporuje děti z dětských domovů po celé České republice. Návrhy obrázků pro Pf 2018
nakreslily děti z Dětského domova Tuchlov. Povedly se jim, ostatně posuïte sami…
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Bowling párů na o. z. TÚU
Úèastníci turnaje se dobøe bavili

Dne 30. listopadu zemøel
po dlouhé tìžké nemoci ve vìku 72 let

Ing. Richard Vacula,
kolega, který po absolvování studia Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze,
oboru anorganická technologie, technologie
jaderných paliv a radiochemie v roce 1968
spojil celý svùj profesní život s naším státním podnikem.
Pracoval postupnì na pozicích samostatný
technolog CHÚ Dolní Rožínka, samostatný
výzkumný pracovník VZÚP Kamenná –
ÚJP, samostatný odborný referent specialista technologického oddìlení
generálního øeditelství ÈSUP v Pøíbrami, vedoucí technolog chemické tìžby
a úpravy GØ koncernu ÈSUP, vedoucí inspektor chemické tìžby a úpravy GØ
ÈSUP. Od roku 1991 pùsobil na øeditelství s. p. ve Stráži pod Ralskem jako
specialista technologie a úpravy rud a více než dvacet let, až do svého odchodu
do zaslouženého dùchodu v roce 2014, jako vedoucí odboru technologie
a odbytu uranu DIAMO, s. p.
Všichni, kdo mìli možnost Richarda po pracovní nebo osobní stránce poznat,
potvrdí, že se jednalo o vysoce charakterního, noblesního èlovìka, ve svém
oboru vynikajícího odborníka, nezištného kamaráda.
Pro náš podnik odvedl obrovské kvantum práce, velmi èasto témìø prùkopnického
charakteru, zvláštì pøi spolupráci s øadou èeských i zahranièních partnerù, a témìø
do konce svých chvil byl vždy ochoten svým bývalým kolegùm pomoci radou
nebo pøímou úèastí na dùležitých jednáních.

Tento „sranda maè“ je pro mne takovou pøedzvìstí konce roku. Tentokrát se
uskuteènil 29. listopadu 2017 opìt v liberecké arénì. Soutìžit pøijelo dvacet dva
párù z pùvodnì nahlášených tøiceti. To
už je údìl poøadatelù… Dráhy jsme obsadili všechny, tak to nebudu dramatizovat. Letos mi poprvé chybìl Ing. Hajíèek,
který se pravidelnì úèastní a pomáhá
s pøedáváním cen. Zákrok mu v nemocnici dopadl dobøe a všechny moc pozdravuje. První hodinu turnaje jsem ještì pracoval na lístcích do tomboly. S vyhodnocením mi pomáhal Karel Vaner, a tak
jsem stihl alespoò pár foteèek ze hry. Pøi
vyhlašování výsledkù a u tomboly jsem
fotit už nestíhal. V letošním roèníku se
párovì nejlépe doplòoval Pavel Jirásko
(starší) s pøítelkyní Janou a s poètem 397
bodù tak vybojovali první místo. Druhým párem v poøadí byl Karel Vaner
s dcerou Veronikou (392 b.) a na tøetím

Pohled do bowlingové haly

Valná hromada SHHS ČR ve Stráži pod Ralskem

Ríšo, veliký dík za všechno, co jsi pro s. p. DIAMO
i své spolupracovníky a pøátele vykonal.
Nezapomeneme.
Èest tvé památce!

Setkání zaměstnanců ŘSP
Dne 18. prosince 2017 se konalo tradièní setkání zamìstnancù øeditelství
státního podniku DIAMO. V jeho úvodu pøivítal všechny pøíchozí osobnì øeditel státního podniku Ing. Tomáš
Rychtaøík, podìkoval jim za práci odvedenou v uplynulém roce a každé ženì
pøedal kvìtinu. Po krátkém úvodu požádal své námìstky, aby zhodnotili rok
2017 z pohledu jednotlivých úsekù.
Èinnost svých úsekù shrnuli námìstkynì øeditele s. p. pro ekonomiku
a personalistiku Ing. Jitka Prstková, námìstek øeditele s. p. pro výrobu
Ing. Marian Böhm a námìstek øeditele
s. p. pro ekologii a sanaèní práce
Ing. Antonín Maršálek. Prezentovanými tématy byly mimo jiné: úèetní uzávìrka za rok 2016 a prùbìh úèetního
auditu za rok 2017, kolektivní vyjednávání a pøíprava podpisu Podnikové kolektivní smlouvy pro období 2018 až

Kvìtina pro Bc. Hanu Rigovou

2022, ukonèení tìžby uranové rudy
a výroba uranového koncentrátu pouze
jako vedlejšího produktu sanaèních
a likvidaèních prací, druhý dozorový
audit QSM, prùbìh rekultivaèních prací
na odkalištích v Mydlovarech nebo zahájení prací na likvidaci nadbilanèních
kalù z lagun OSTRAMO.
Všichni øeèníci v závìru svých vystoupení podìkovali pøítomným kolegùm za práci odvedenou v uplynulém
roce a zároveò jim popøáli pøíjemné
prožití vánoèních svátkù a úspìšný
nový rok.
Na hodnocení námìstkù navázal øeditel státního podniku, který shrnul hlavní
úspìchy uplynulého roku a vyzdvihl
pøedevším dùležitost usnesení vlády
è. 713 a jeho význam pro s. p. DIAMO.
Na závìr podìkoval všem zamìstnancùm za celoroèní práci a popøál pøíjemné prožití vánoèních svátkù.

místì se umístili Jarda a Marie Smigovi
(389 b.). To jsou výsledky velice tìsné
a pøíštì to mùže být zase jinak. Každý
pár si z dùmyslného losovacího zaøízení
vylosoval tøi hrací lístky, dokud nebyl
klobouk prázdný. Zajímavostí této tomboly je, že vyhrává každý lístek. Letos
jsme se s cenami parádnì rozjeli. První,
druhá a tøetí cena auto. Dále pak sušièka
na prádlo, kuchyòský robot, vysoèina
pro dva na tøi dny, sada zimních kol a jiné. Mìl jsem vážnì pocit, že se naši
soutìžící narámnì baví. Ceny za ustrojení byl trošku oøíšek, s kterým mi vždy
pomáhal Honza Hajda. První místo pro
Šindeláøovi bylo bez debat. Druzí manželé Veselí a tøetí Ivo Šubrt a Jindra
Zejbrdlíková. Ale ti Batmani. Ti byli
taky skvìlí. No tak snad jindy, pokud
bude zájem. Všem úèastníkùm samozøejmì dìkuji a tìším se pøíštì.
Vilda Válek

Úèastníci valné hromady
Na 30 èlenù hornických a hutnických spolkù se sjelo ve dnech
24.–25. listopadu 2017 na Valnou hromadu Sdružení hornických a hutnic-

kých spolkù (SHHS) ÈR do Stráže pod
Ralskem.
V pátek byla pro hosty nachystána exkurze na o. z. TÚU, která spoèívala

v pøedstavení o. z. TÚU a ukázce sanaèních technologií na tomto závodì.
Nechybìla návštìva ZBZS Hamr na Jezeøe. Hosté byli velmi pøekvapeni sanaèními procesy a rozsáhlostí areálu ve
správì o. z. TÚU. Páteèní program byl
doplnìn o návštìvu muzea ve Stráži pod
Ralskem. Sobotní program patøil samotnému jednání SHHS ÈR. Poèátek schùze patøil hostùm – radnímu Jiøímu
Löffelmannovi z Libereckého kraje, øediteli s. p. DIAMO Ing. Tomáši Rychtaøíkovi a starostovi mìsta Stráž pod
Ralskem Mgr. Zdeòku Hlinèíkovi, kteøí
svými projevy pøivítali hosty. Nechybìla taktéž diskuze k závažným tématùm
dnešní doby, zejména k lithiu.
Pøíprava valné hromady byla velmi
nároèná, avšak dovolím si øíci, že hosté
odjíždìli velmi spokojeni a obohaceni
o nové informace k sanaci po chemické
tìžbì uranu a èinnosti s. p. DIAMO.
Za Hornicko-historický
spolek pod Ralskem
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

Hornické muzeum Příbram již pojedenácté přivítalo 100 000. návštěvníka
Díky mnohaleté pøíkladné spolupráci
Hornického muzea Pøíbram a s. p.
DIAMO se podaøilo mimo jiné zpøístupnit veøejnosti nìkolik historických štol
v areálu bøezohorského rudního revíru.
Zájem o tyto památky pøetrvává i navzdory skuteènosti, že tìžba byla na
Pøíbramsku ukonèena již pøed více než
dvìma dekádami.
Od roku 2007 Hornické muzeum Pøíbram každoroènì vítá více než 100 000
platících návštìvníkù a závìr roku 2017
nebyl výjimkou. Ve støedu 13. 12. 2017
se oním jubilantem stala žákynì 2. tøídy
ZŠ Oøech u Prahy Adélka Jandáèková,
která si spolu se svými spolužáky z této
slavnostní události vedle památeèní
vstupenky a dárkového balíèku odnesla
také neopakovatelný zážitek. Pøi slavnostním pøedávání v cáchovnì dolu Anna byli vedle pøedstavitelù muzea v èele
s øeditelem PaedDr. Josefem Velflem
také øeditel o. z. Správa uranových ložisek s. p. DIAMO Ing. Zbynìk Skála,
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

Slavnostní pøedávání 100 000. vstupenky, zleva: Mgr. Karel Horèièka,
PaedDr. Josef Velfl, Adélka Jandáèková, Ing. Jindøich Vaøeka, Ing. Zbynìk
Skála a Ing. Zdenìk Štefek
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Odštěpný závod ODRA přestěhoval miliony Hornické muzeum Příbram již pojedenácté
přivítalo 100 000. návštěvníka
spisů ostravských dolů
reprezentující hlavního partnera muzea,
dále také dva zástupci zøizovatele, Støedoèeského kraje, a to radní pro oblast
kultury a památkové péèe Mgr. Karel
Horèièka a pøedseda Výboru pro kulturu, památkovou péèi a cestovní ruch
Ing. Zdenìk Štefek, a starosta mìsta
Pøíbram Ing. Jindøich Vaøeka.
Po tomto slavnostním ceremoniálu
se dìti vypravily do tajuplného podze-

mí bøezohorských dolù, kde pro nì
pracovníci muzea pøipravili interaktivní program s názvem Štìdroveèerní
šichta v Prokopské štole. Ten pøiblížil
dobu nìkdejší slávy pøíbramského
hornictví v dávné minulosti, kdy si havíøi fárající i na Štìdrý den chtìli vytvoøit vánoèní atmosféru na svých pracovištích a takto prožít tento významný svátek.
Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Pøíbram

o více než 3 kilometry mzdových listù,
osobních karet, „prašných karet“ a dalších dokladù personálního charakteru,
složek s dokumenty typu aktù hospodáøského øízení, zápisù z porad a jednání
komisí, smluv a jiných dokumentù právního charakteru, dokumentace investièního majetku, zlepšovacích návrhù, záznamù o úrazech apod. Podstatnou souèástí je též dokumentace mapová a geologická, uložená v celkem 188 skøíních.
„Vybrat nové prostory kapacitnì dostateèné pro pøemístìní spisovny nebylo
složité. Všechny požadavky splòovala
nevyužitá hala „øetízkových šaten“ ve
3. podlaží administrativní budovy v našem areálu Jeremenko. Spolu s navazujícími prostorami bývalých hornických
koupelen dává k dispozici plochu pøibližnì 720 m2. Prostory však musely projít
rekonstrukcí,“ dodává Josef Havelka, øeditel o. z. ODRA. Nové prostory pro spisy jsou vytápìné, mají bezbariérový pøístup a zázemí pro 3 pracovnice.
Pøed stìhováním probìhlo ještì tøídì-

ní a následná skartace 95 m3 dokumentù, tedy asi ètvrtiny pùvodního objemu.
Vìtšina spisù byla pøestìhována bìhem
dvou mìsícù. Pomáhali i báòští záchranáøi. Dennì naložili a odvezli 3 nákladní auta, resp. jedním autem 4 várky, na
každém pak 8 regálù, nebo až 12 palet.
Dokumenty na paletách museli dopravit
z 2. a 3. podlaží dolù na elektrickém
kladkostroji. Po celou dobu na stìhování dohlížely a pomáhaly pracovnice spisovny, které zároveò prùbìžnì øešily
požadavky správy sociálního zabezpeèení. „Mìly jsme z tak velkého stìhování obavy, pøipravovaly jsme dokumenty
nìkolik mìsícù, ale zároveò jsme se tìšily na nové pracovištì a stìhování
jsme braly také jako pøíležitost spisy lépe uspoøádat,“ shrnuje situaci Anna
Plevová, vedoucí referentka spisovny.
Pracovnice zvládly bìhem stìhování
i natáèení reportáže Èeské televize
a rozhovor s reportérem Moravskoslezského Deníku.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

DOKONČENÍ ZE STR. 5

Nový archiv
Dokonèení rekonstrukce prostor pro
novou spisovnu na Dole Jeremenko
v Ostravì odstartovalo velké a nároèné
stìhování. Bìhem podzimu pracovníci
odštìpného závodu ODRA pøemístili
z areálu Šverma do nových prostor zhruba dva miliony spisù z období let
1890–2001, které jsou dodnes nezbytné
pro výpoèet dávek sociálního zabezpeèení zamìstnancù bývalých šachet. O dokumenty se zajímají také zájemci o histo-

rii ostravských dolù nebo projektanti inženýrských sítí.
Od poloviny 90. let minulého století
byla spisová dokumentace uzavíraných
dolù na Ostravsku ukládána v objektu
pùvodnì postaveného jako elektrorozvodna bývalého dolu Šverma
v Ostravì – Mariánských Horách, který
však nebyl zcela vyhovující, jak se ukázalo pøi povodních v roce 1997. V rámci
úsporných opatøení, realizovaných

v OKD na pøelomu let
2015 a 2016, bylo dohodnuto, že spisy i vlastní provoz spisovny pøevezme státní podnik
DIAMO.
„Hned v únoru 2016
jsme zaèali pøipravovat
stìhování do sídla odštìpného závodu ve
Vítkovicích. Dùvodù pro
pøestìhování bylo víc, ale
staèil vlastnì jeden. Podle zákona o archivnictví
a spisové službì nesmí
být budova, ve které je
spisovna umístìna, ohrožena povodnìmi. To
areál Šverma nesplòoval.
V èervenci roku 1997 tady voda dosahovala do
pùlky prvního patra,“
popisuje Lubor Veselý,
který stìhování spisovny
pøipravoval a øídil. Dalším z dùvodù bylo zlepšení pøístupnosti pro klienty. V pùvodní budovì
nebyl výtah a pro nìkteré
žadatele už schody pøedstavovaly problém.
Spisová dokumentace
pøevzatá od spoleènosti OKD je rozsáhlá. Její podrobná evidence neexistuje,
a tak jsou informace o poètu uložených
dokumentù pouze pøibližné. Jedná se

Stìhování archivu

Stìhování regálù

Hornický spolek ze Stříbra na šachtágu v Pezinku
V sobotu 2. prosince 2017 se èlenové
hornického spolku ze Støíbra zúèastnili
hornického šachtágu v západoslovenském zasnìženém Pezinku na pozvání místního hornického spolku pøi –4 °C.
Šachtág byl zahájen v brzkém odpoledni
uvedením funkcionáøù do funkcí, „slavným a vysokým prezidiem“ byl navržen
slavný semestr Dušan Vilím. Šachtágu
se zúèastnilo 160 pozvaných hostù ze
Støíbra, Karviné, Stonavy, hornické
spolky ze Slovenska a horniètí zástupci
z polského Rybnika. Za mìsto Pezinok
byl pøítomen primátor Zorga. Atmosféra
byla perfektní, èlenové místního Malokarpatského spolku se snažili, aby se
hosté cítili dobøe. V rámci šachtágu se
poøádaly rùzné soutìže, pivní souboj,
kde bohužel náš zástupce J. Špaèek
skonèil na tøetím místì, ale následnì si to
vynahradil v soutìži pøemist’ování vody
koštéøem, kde s kolegyní vyhrál, v soutìži pojídání obrovského zákusku naše

Prezidium, zleva Marek Przystasz, Dušan Vilím, Jaroslav Malchárek, Josef
Gavlas

tablice opìt zvítìzila. V dalším dìní, pøi
zatloukání høebù, se naše èlenka
A. Neubergerová opìt pøedvedla v dobrém svìtle, ale bohužel její kolega
z tablice to neustál a skonèili až tøetí.
Zpívalo se, pilo se, tak jak to má pøi
správném šachtágu vypadat. Došlo i na
podìkování, a to formou vyznamenání.
Ministr hospodáøství Slovenska vyznamenal 3 horníky. Malokarpatský spolek
rovnìž vyznamenal nìkolik svých èlenù
za dlouhodobé výsledky. Pøidal se i náš
spolek ze Støíbra, který pøedal hornické
vyznamenání pro ženy paní B. Feketové
za udržování hornických tradic, pøedsedovi spolku pøedal zástupce našeho spolku K. Neuberger štufenverk zhotovený
ze støíbrských minerálù a hornickou
perníkovou chaloupku v zimním èase,
což se do prostøedí krásnì hodilo. Horníci z Pezinka nás seznámili se svojí novou hornickou hymnou, kterou si pøipravují pro rok 2018, kdy se zde bude konat
již 11. setkání slovenských hornických
spolkù a cechù. Závìrem zaznìl nádherný projev pøedsedy spolku Štefana

Grance se vzpomínkou na kamarády,
kteøí již mezi námi nejsou, za doprovodu
krásné hudby. Rozcházeli jsme se v noèních hodinách do mrazivého poèasí
s pøíslibem za rok na shledanou.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro
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