
V areálu lagun po ostravské chemièce OSTRAMO v prosinci 2017
zaèalo odtìžování zbylých kalù. Jejich množství zahrnuje 71 tisíc tun
surových kalù v lagunì R3 a 20 tisíc tun zavápnìných kalù v lagunì
R1 a R2. Pracovníci spoleènosti AVE CZ odpadové hospodáøství,
s. r. o., surové kaly stabilizují zavápnìním a poté mechanicky upravu-
jí na odpad vhodný pro energetické využití. 

Technologický postup prošel procesem EIA (posuzování vlivù na
životní prostøedí) a následnì získal i tzv. integrované povolení vyda-
né Krajským úøadem Moravskoslezského kraje. Povolení obsahuje tøi
desítky podmínek, které musí být pøi sanaci striktnì dodržovány. Jed-
nou z tìch zásadních je povinnost spoleènosti AVE CZ odpadové ho-
spodáøství (AVE CZ) øídit intenzitu prací podle výstupù imisního mo-
nitorovacího systému. Ten se skládá z vnitøního a vnìjšího okruhu.
Vnitøní okruh zahrnuje sedm samostatných mìøicích bodù, které jsou
rozmístìné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siøièitého (SO2).
Tøikrát za den se také mìøí koncentrace sirovodíku (H2S). Vnìjší
okruh se skládá ze tøí stacionárních mìøicích stanic, které jsou umís-
tìné v lokalitách Ostrava-Pøívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava-Marián-
ské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siøièitého,
na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovo-
díku a polétavého prachu (PM10). 

Spoleènost AVE CZ a Zdravotní ústav v Ostravì všechny stanove-
né hodnoty hlídají a pøi pøekroèení limitù automatický systém odesílá
okamžitì zprávu vedoucímu provozu, který práce definované
v integrovaném povolení ihned pøeruší. V lednu a v únoru bývají na
Ostravsku zhoršené rozptylové podmínky a to se odrazilo i v postupu
prací. Provozovatel musí pøerušovat zavápòování a homogenizaci
a nìkdy i odtìžování kalù. V týdnu na zaèátku února dokonce z maxi-
málnì povolených 70 hodin (vèetnì víkendu) mohli pracovníci apli-
kovat vápno do ropných kalù pouze 21 hodin, takže témìø 70 % po-
voleného èasu k vápnìní nedocházelo. „Situace byla velice podobná
i na konci ledna, protože nám imisní monitoring èasto ukazoval vyso-

ký podíl škodlivých plynù. Abychom
maximálnì dbali na zdraví okolních
obyvatel a zároveò dodrželi všechny
podmínky platného integrovaného po-
volení, museli jsme práce èasto pøerušo-
vat,“ vysvìtlila mluvèí spoleènosti
AVE CZ Pavla Ivácková. 

Aktuálnì je zpracováno pøes 10 tisíc
tun kalù. Jejich odvoz chce spoleènost
AVE CZ zahájit ve druhé polovinì
bøezna. „Zatím není dùvod obávat se, že
by firma nestihla termín. Na odtìžení
a odvoz kalù má èas do konce roku
a podle našich døívìjších zkušeností se
to dá zvládnout za nìkolik málo mìsí-
cù,“ dodává øeditel odštìpného závodu
ODRA Josef Havelka. 

Dny otevøených dveøí na lagunách 
využily desítky lidí 

Pøes veškerou snahu a dodržování sta-
novených podmínek je v okolí lagun cí-
tit zápach. Proto se spoleènost AVE CZ
rozhodla uspoøádat pro veøejnost dva
dny otevøených dveøí. Areál lagun
OSTRAMO si mohli zájemci projít po-
prvé 8. února a podruhé pak 22. února
v odpoledních hodinách. Tuto možnost
využilo celkem 140 lidí. AVE CZ si akce pochvaluje, vìtšina úèastní-
kù hodnotila exkurzi pozitivnì. „Jsme rádi, že je o prohlídky areálu
mezi lidmi zájem. Jejich souèástí je totiž diskuze, kdy se návštìvníci
mohou na cokoliv zeptat. A otázek bylo opravdu hodnì,“ podotýká
vedoucí provozu Martin Chyba ze spoleènosti AVE CZ. 

Návštìvníkùm se vìnovali pracovníci firmy AVE CZ i odštìpného
závodu ODRA státního podniku DIAMO. Zájemce provedli areálem
a podali odborný výklad. Zamìøili se na popis probíhajících èinností
pøi zpracování a odtìžování ropných kalù. Zároveò se mohli úèastníci
seznámit s monitorovacím systémem kvality ovzduší, který má
v kombinaci s dalšími opatøeními zabezpeèit minimalizaci vlivu na
okolí, zejména na obyvatele nedalekého sídlištì Fifejdy. Na laguny
dorazila také námìstkynì primátora Kateøina Šebestová. Úèastníci
mohli své dojmy zapsat do pøipravené „Knihy pøání a stížností“. 

Situaci v areálu je možné sledovat také na internetových stránkách
spoleènosti AVE CZ èi využít infolinku 724 368 409, která je v pro-
vozu každý všední den od 15 do 17 hodin. 

Mìøení a opatøení na lagunách jsou stanovena integrovaným 
povolením

Oxid siøièitý (SO2) se mìøí kontinuálnì v areálu lagun a na zmínì-
ných tøech místech v mìstské zástavbì v okolí. Provozovatel musí ne-
odkladnì zastavit práce u homogenizace a zavápnìní lagun v pøípadì,
že bude pøekroèena hodnota prùmìrné hodinové koncentrace
1 200 µg/m3 z kontinuálního mìøení u SO2 na nìkterém z mìøících
bodù u lagun. Práce také musí zastavit v pøípadì, že bude pøekroèena

limitní koncentrace pro SO2 na tøech stacionárních mìøicích stanicích
v Ostravì v hodinovém prùmìru kontinuálního mìøení ve výši
350 µg/m3 nebo ve výši 125 µg/m3 ve tøech po sobì následujících ho-
dinových prùmìrech. 

Bezbarvý plyn zapáchající po zkažených vejcích, sulfan (H2S), se
mìøí tøikrát dennì v areálu lagun a kontinuálnì na sídlišti Fifejdy.
Provozovatel musí zajistit, aby v mìøících bodech u lagun nebyla pøe-
kraèována hodnota imisní koncentrace H2S ve výši 1 500 µg/m3 sta-
novovaná jednorázovì detekèními systémy a na stacionární mìøicí
stanici Fifejdy ve výši 150 µg/m3 v hodinovém prùmìru kontinuální-
ho mìøení. Pokud budou hodnoty pøekroèeny, musí se zastavit odtìž-
ba, homogenizace i zavápnìní obsahu lagun. 

Z hlediska tuhých zneèišt’ujících látek (TZL), které bývají na
Ostravsku v zimních mìsících hlavním problémem, musí provozova-
tel zastavit práce v pøípadì, že bude v hodinovém prùmìru pøekroèe-
na limitní koncentrace u PM10 ve výši 150 µg/m3 na stacionární mì-
øicí stanici Fifejdy. 

Podmínky stanovují i další omezení a provozní opatøení s cílem mini-
malizovat dopady na životní prostøedí, napøíklad právì maximální
množství použitého páleného vápna (CaO) pro zapravování do ropných
kalù (sludge) mùže být 90 t/den. Pøi pøepravì odpadu musí být dodržena
maximální rychlost jízdy vozidel v areálu lagun 10 km/h po zpevnìných
i nezpevnìných areálových komunikacích. Automobilová doprava
v areálu nesmí být provozována v dobì od 18.00 do 6.00 hodin. V areálu
nejsou provádìny žádné práce a èinnosti v dobì od 22.00 do 6.00 hodin. 

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Dnes v listě: v ODTĚŽOVÁNÍ KALŮ NA LAGUNÁCH OSTRAMO v OPRAVA ŠACHETNÍ BUDOVY DOLU DRKOLNOV v TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ NA O. Z. TÚU v HORNICKÝ

PLES VE STRÁŽI POD RALSKEM v VELIKONOCE V HORNICKÉM MUZEU v MONTANREVUE v v UZÁVĚRKA 5. 3. 2018
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Ze dne otevøených dveøí 8. 2. 2018 Druhý den otevøených dveøí – probíhající práce

Mìøicí vùz

Odtěžování kalů na lagunách OSTRAMO probíhá v souladu s integrovaným povolením
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Šachetní budova dolu Drkolnov je jednou z prù-
myslových budov v Pøíbrami, která byla zaøazena
do soupisu národních kulturních památek. Pøestože
se jedná pouze o menší èást pùvodní budovy, bylo
rozhodnuto v roce 2013 o rekonstrukci její støechy
a venkovních omítek. Stav, v jakém se budova na-
cházela, neodpovídal jejímu významu. Šachetní
budova dodnes slouží jako pøístup na Dìdiènou
štolu a zároveò je souèástí prohlídkové trasy Hor-
nického muzea Pøíbram. 

Z pùvodního areálu dolu Drkolnov (pùvodnì Au-
gust) zùstalo zachováno pouze torzo šachetní budo-
vy s historickým podzemím. Vlastní jáma byla za-
ražena v roce 1836 na temeni plochého návrší v JZ
èásti katastru Pøíbrami. Na mapì Stabilního katast-
ru je patrná rozsáhlá stavba šachetní budovy. Tuto
skuteènost dokládá i výkres poskytnutý Bc. Marti-
nem Pøibilem, kurátorem hornických sbírek Národ-
ního technického muzea v Praze, šachetní budova
s komorou vodního kola a vodním kolem. Pùvodnì
velkoryse navržený objekt byl mnohem rozsáhlejší,
mìl pùdorys písmene L s koòským žentourem
vetknutým pod úhlem 45° mezi køídla objektu. Fa-
sáda byla strohá, bez šambrán, s dvìma øímsami,
støešní a podokenní. Støecha budovy byla sedlová,
pokrytá šindelem s volskými oky – støešními viký-
øi. V sedmdesátých letech 19. století byla pøistavì-
na ocelová tìžní vìž. Za pomìrnì krátkou dobu
existence dolu byly provozovány všechny do té do-
by známé zpùsoby tìžby, koòský žentour, vodní
kolo a parní stroj. 

Dvacet let po zaražení, roku 1856, dosáhla jáma
August hloubky 337,5 m a ke konci roku 1874 je
uvádìna koneèná hloubka 425,2 m. Roku 1896 by-
la definitivnì zastavena tìžba a prùzkum na této já-
mì. Za 60 let èinnosti dolu Drkolnov bylo vytìženo
pouze 276 kg støíbra a 63 800 kg olova, aèkoliv by-
lo vyraženo 5 298 m pøekopù a žíly byly sledovány
v délce 12 800 m. V podzemí se nalézá impozantní
systém vodního hospodáøství sestávající z pøívodní
a odpadní štoly, komory vodních kol, úpadnice
a vodních, pùvodnì døevìných kol. 

V roce 1900 byla na povrchu postavena nádrž
zadržující kvalitní podzemní vody èerpané novì in-
stalovaným ocelovým kolem. Vody se zde upravo-
valy chlorováním a samospádem zásobovaly Bøe-
zové Hory pitnou vodou. 

V roce 1899 byla zbourána tìžní vìž a roku 1913
kotelna a komín. Èást objektu sloužila od té doby
jako závodní byty. V 70. letech 20. století byl dùl
z velké èásti již ruina a byla ubourána boèní køídla,

opravila se šachetní budova. Støecha doznala znaè-
né zmìny, sedlová støecha byla nahrazena vazníko-
vou s minimálním sklonem a byla pobita vlnitým
plechem. Ohlubeò jámy byla opatøena malou tìžní
vìžièkou uvnitø objektu s tìžním zaøízením, vratem
H–800. Toto zaøízení sloužilo pùvodnì k rekon-
strukci jámy a posléze k instalaci ponorných èerpa-
del zajišt’ujících dodávku pitné vody. 

V roce 2000 byla provedena oprava šachetní bu-
dovy, byla vymìnìna stará støešní krytina za no-
vou, opravena fasáda a instalován hlavní ventilátor.
Jelikož již v té dobì byl objekt památkovì chránì-
ný, tehdejší orgány památkové péèe s tímto øeše-
ním souhlasily, byt’ se jednalo o falešné zkrášlení,
bylo toto øešení citlivé a svùj úèel splnilo. Pøesto,
že zmìna projektu byla schválena památkáøi,
z dnešního pohledu pracovnic KÚSK a NPÚ se
jednalo o zásah neadekvátní. Jejich stanovisko je
umocnìno prohlášením kulturní památky rudný dùl
Drkolnov s historickým podzemím za národní kul-
turní památku naøízením vlády ze dne 28. kvìtna
2014. 

V závìru prosince roku 2016 byla úspìšnì do-
konèena oprava støechy šachetní budovy dolu
Drkolnov. Projektovou dokumentaci zpracoval
DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka již v øíj-
nu 2014. Tomuto aktu pøedcházel návrh opravy ze
srpna 2013, který spoèíval v doplnìní støešních
vazníkù, impregnovaném záklopu a nové støešní
krytinì. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu pùvod-
ních vazníkù byla koncepce opravy zmìnìna na
výmìnu všech vazníkù. Po nezbytném papírování,
zajištìní závazného stanoviska Krajského úøadu
Støedoèeského kraje, souhlasu MìÚ Pøíbram
SÚÚP s provedením ohlášeného stavebního zámì-
ru, veøejné soutìži a podpisu dodavatelské smlouvy
z 5. øíjna 2016 byly práce koneènì zahájeny, i pøes
krátký termín, konec roku 2016, a požadavek vyvo-
laný pracovnicemi památkové péèe KÚSK a NPÚ.
Jednalo se o upøesnìní typu krytiny – falcovaný
plech Ruuki Classic Purmat, její barvy, materiálu
klempíøských prvkù – titanzinek – a nátìrù døevì-

ných prvkù. Tyto zmìny se øešily dodatkem smlou-
vy s dodavatelskou firmou BIOS, s. r. o., a byly
provedeny v pùvodním plánovaném termínu
a v dobré kvalitì. V lednu 2017 probìhlo jednání se
zástupci památkové péèe o dalším postupu, a to
o opravì fasády. Výsledkem byl odsouhlasený ná-
vrh opravy fasády šachetní budovy. V souladu
s tímto návrhem byl zpracován v bøeznu 2017,
Ing. Lubošem Vetešníkem, DIAMO, s. p., o. z.

GEAM Dolní Rožínka,
dodatek k pùvodnímu
projektu opravy støe-
chy z øíjna roku 2014.
Po zpracování tohoto
dodatku byl zažádán
o závazné stanovisko
Krajský úøad Støedo-
èeského kraje, odbor
kultury a památkové
péèe, a s tímto stano-
viskem byl požádán
Mìstský úøad Pøíbram,
odbor stavební úøad
a územní plánování,
o zmìnu stavby pøed
dokonèením. Pøedmì-
tem žádosti byla oprava
venkovních omítek, do-
plnìní kordonové øímsy
nad vstupem, provede-
ní fasádního nátìru sili-
kátovou barvou zemité-

ho odstínu. To vše bylo možné realizovat se souhlas-
ným stanoviskem NPÚ v Praze, který vydal kladné
odborné vyjádøení v èervnu roku 2017 za pøedpokla-
du dodržení tìchto podmínek: obnovit klasicistní
profilaci hlavní øímsy, omítnout kamenné zdivo vá-
penocementovým støikem z dùvodu výrazného do-
jmu, který rozbíjí celistvost povrchu, a aby materiál
fasádních omítek a jejich barevnost zaruèily pøiroze-
né stárnutí povrchù. Osloveny byly tøi firmy i s mož-
ností zúèastnit se jednání s pracovníky památkové
péèe v èervenci roku 2017, kde byly upøesnìny je-
jich požadavky. Na základì výbìrového øízení byla
dne 28. srpna 2017 uzavøena smlouva o dílo s fir-
mou STAVEL Pøíbram, s. r. o. Pøi jednom z kontrol-
ních dnù bylo rozhodnuto o upuštìní od omítnutí vá-
penocementového støiku na kamenném portálu z dù-
vodu špatné pøilnavosti omítky. Portál byl tedy šetrnì
oèištìn a doplnìn o práh. Dne 10. listopadu 2017
probìhl kontrolní den s pracovníky DIAMO, s. p.,
o. z. SUL Pøíbram, zástupci památkové péèe a jedna-
telem spoleènosti STAVEL Pøíbram, s. r. o. S kva-
litním provedením prací souhlasily i pracovnice
památkové péèe KÚSK a NPÚ Ing. Helena Štverá-
ková a Ing. Arch. Dorota Havlíková. Dále konsta-
tovaly, že veškeré práce jsou v souladu se závaz-
ným stanoviskem, závìry kontrolních dnù a dopo-

ruèily z hlediska zájmù státní památkové péèe dílo
pøevzít.

Stav budovy pøed opravou byl tedy výslednicí øady
zásahù, které se udály od samého poèátku existence
stavby a pokraèovaly do 90. let 20. století. Návrat do
pùvodního stavu nebyl možný a práce si kladly za cíl
zachovat torzo nìkdejší šachetní budovy, alespoò
èásteènì v prvotním vzhledu, a souèasnou funkci ob-
jektu, jako trvalého pøístupu na Dìdiènou štolu císaøe
Josefa II., a to i pøes nevhodnou probíhající zástavbu
nejbližšího okolí bývalého dolu. 

Výše citované naøízení vlády zahrnuje i historic-
ká dùlní díla na Bøezových Horách v k. ú. Bøezové
Hory a Pøíbram. Jedná se zejména o stávající pod-
zemní objekty pronajaté Hornickému muzeu Pøí-
bram, pøíspìvkové organizaci, a Dìdiènou štolu,
tzv. Erb Stollen, císaøe Josefa II., jejíž portál se
plánuje opravit v letošním roce. Pokraèovat
v opravách, péèi a zpøístupòování industriálních
památek má svùj význam pro zachování kulturní-
ho dìdictví a povìdomí o zruènosti a umu našich
pøedkù. Vzrùstající návštìvnost prohlídkových
tras dokládá zájem široké odborné i laické veøej-
nosti o tyto památky. 

Ivana Gruberová
technický pracovník, o. z. SUL

Oprava støechy

Dvojèinný tìžní stroj typu „Brems“ pohánìný dvojitým vodním kolem na šachtì August (Drkolnov)
v Pøíbrami – Bøezových Horách. Kolem roku 1846. Smìr tìžby urèovalo, na které z kol byla vypouštìna
voda. Zachovala se zde podzemní komora pro vodní kolo tohoto stroje. Tato kolovna byla rozšíøena
o další vodní kolo pro pohon èerpacího stroje, které se dodnes dochovalo (vpravo). Boèní komora pro
navíjecí buben tìžního stroje byla pozdìji zazdìna. A –  pohled (nárys), B – pùdorys, 1 –  tìžní budova
dolu August (Drkolnov), 2 – lanovnice, 3 – šachta August, 4 – lanový kanál a tìžní lana z podzemní
strojovny, 5 – podzemní strojovna, 6 – nátokový kanál pohonné vody, 7 – dvojité vodní kolo, 8 – brzda
stroje, 9 – navíjecí buben tìžního lana, 10 – štola odpadní pohonné vody, 11 – vìtrací šachta. (Archiv
NTM – upraveno, montáž Bc. Martin Pøibil)

Šachetní budova historického dolu Drkolnov po opravì
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Šachetní budova historického dolu Drkolnov a její oprava
Dùl Drkolnov



Sportovní hala ve Stráži pod Ralskem
byla svìdkem již 6. roèníku turnaje v ha-
lové kopané o putovní pohár øeditele o. z.
TÚU. Fotbalového klání, které se konalo
v sobotu 17. 2. 2018, se nakonec zúèast-
nily pouze ètyøi týmy z pùvodnì pìti pøi-
hlášených. To je zatím nejnižší poèet
úèastníkù od zaèátku poøádání turnaje. Je
velká škoda, že se pro letošní turnaj ne-
podaøilo udržet trend pøedešlých roèníkù.
A to nejen co se týká poètu úèastníkù.
Hned v úvodu turnaje se øešila neomlu-
vená neúèast pøihlášeného týmu NDS –
PARTA. Mùže se pøece pøihodit cokoliv,
a je-li to nutné, pak potvrzenou úèast od-
øeknout. Organizátor turnaje by o tom
mìl ale vìdìt. A pokud možno vèas, ne-
bot’ pøíprava turnaje stojí nìjaké úsilí
a zabere i spoustu èasu. Není nic jedno-
duššího, než vzít sportovní tašku, zahrát
si, dát si pivo a zase se sbalit a odejít. 

A již k samotnému turnaji. Po úpravì
herního a èasového plánu turnaje zahájil

rozhodèí pan Popeláø první z dvaceti zá-
pasù o naleštìný putovní pohár a sadu
medailí. Ètyøi týmy si to mezi sebou
rozdaly každý s každým s hrací dobou
12 minut, a to hned dvakrát. Bylo zají-
mavé sledovat vývoj turnaje, kdo komu
sebere všechny body, jak je tøeba pouhý
bod za remízu ztrátou pro oba týmy, vý-
kony jednotlivcù i celých týmù. Hned
od zaèátku pùsobil nejkompaktnìji tým
TORNÁDO CHÚ, když dokázal každý
tým porazit shodným pomìrem 3:0 a již
v polovinì turnaje mìl solidnì nakroèe-
no k obhajobì poháru s plným poètem 9
bodù. V dalších zápasech se hrálo o šan-
ci získat minimální bodovou ztrátu na
dosavadního lídra turnaje a ještì mu

zkomplikovat spanilou jízdu za ziskem
trofeje, pøípadnì ho o ni pøipravit. Nej-
blíže byl tým ODPARKA, ale pìtibodo-
vá ztráta zavazovala v odvetách k témìø
stoprocentnímu zisku bodù. Jenže po-
rážka se sympaticky hrajícím týmem
VOKURKY veškeré plány zhatila. Na-
víc si tým TORNÁDO CHÚ uhrál i dal-
ší dvì tìsná a hodnì vybojovaná vítìz-
ství, a tak už ho nikdo nemohl pøipravit
o celkové vítìzství v turnaji. V podstatì
si pohlídal solidní náskok z prvního kola
a nic na tom nemohla zmìnit ani jediná
prohra s týmem ODPARKA. Ten na-
opak tímto skalpem lídra turnaje vybo-
joval druhé místo a s nadsázkou se dá øí-
ci, že jeho hráèi doslova sundali støíbrné
medaile z krku hráèùm týmu VO-
KURKY, kteøí již mìli odehráno a s na-
pìtím sledovali, jak dopadne výsledek
tohoto utkání. Po chvilce zklamání pøe-

ce jen pøevládala radost ze zaslouženého
zisku medaile, byt’ nakonec bronzové.
Na posledním ètvrtém místì skonèil tým
SVRT, vítìz turnaje z roku 2016, které-
mu se tentokrát nedaøilo a jako jediný
nepoznal chut’ vítìzství. Uhrál pouze tøi
remízy, za které bral tøi body. 

Pøi závìreèném vyhodnocení turna-
je, pøedání cen, medailí a putovního
poháru byla ještì vyhlášena i tøi indivi-
duální ocenìní. Všechna získali hráèi
vítìzného týmu TORNÁDO CHÚ.
Nejlepším brankáøem byl Pavel Hur-
des, støelcem pak Radim Vìchet s 6
brankami a nejlepším hráèem Pavel
Vít. Tady to bylo hodnì tìžké rozho-
dování, protože kandidátù na toto oce-
nìní bylo víc. Vítìzné TORNÁDO

CHÚ táhl kromì Pavla Víta i støelec
Radim Vìchet, tým ODPARKA pak
Karel Knejzlík a lehce pøemotivovaný
Marek Šámal a pøekvapení turnaje, tým
VOKURKY, potom pøedevším Martin
Valeš. Jinak obecnì platí, že fotbal je
týmová hra, proto podìkování patøí
všem zúèastnìným. Dále rozhodèímu
panu Popeláøovi za zvládnutí nevdìèné
role a Vildovi Válkovi za organizaci
turnaje a pohotové zachycení celé akce
na jeho kvalitním fotoaparátu. A nyní
se už spoleènì tìšme na další roèník
turnaje, který rozluští tajenku, zda tým
TORNÁDO CHÚ zkompletuje zlatý
hattrick, nebo si na putovní pohár sáh-
ne jiný tým. 

Èenìk Holý, o. z. TÚU

Druhý zápas VOKURKY – TORNÁDO CHÚ

Brankáøi Petr Kusý (SVRT), Petr Jeníèek (VOKURKY), Pavel
Hurdes (TORNÁDO CHÚ), Martin Zendel (ODPARKA)

Vítìzové – TORNÁDO CHÚ
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Zápas VOKURKY – ODPARKA

Dne 1. 1. 2018 zemøel ve vìku 87 let
pan Miloslav Kubík narozený roku 1930
v Praze. Žil v Praze a pak v Klášterci
nad Ohøí a na Karlovarsku. 

V roce 1961 jsem ho v Karlových Va-
rech získal k nástupu k prùzkumu na
závod UP 5 v Ostrovì nad Ohøí do díl-
ny jako opraváøe geofyzikálních pøí-
strojù pro vyhledávání radioaktivních
anomálií v terénu. Nesedìl jen v dílnì.
Obèas, tøeba až v odpoledních hodi-
nách, jsem ho doma navštívil a požádal
o výjezd na hornický úsek Vítkov II
u Tachova kvùli opravì stanice RKS na
mìøení rudy. Sedl na motorku a jel.
Provoz zde byl nepøetržitý a úsek ne-
mohl stát. 

První pøístroje pro terén na vyhledá-
vání anomálií radioaktivity v terénu
a na šachtách byly ze Sovìtského svazu,
a byl to typ GM. Další už byly citlivìjší
radiometry na principu scintilaèním.
Zaèal je vyrábìt i ZMA Ostrov. Gama
záøení vytváøelo v krystalu záblesky,
které snímal fotonásobiè a pøevádìl na
registraci. 

Pan Kubík po vzniku GP Hamr pøešel
sem a dojíždìl. V roce 1967 dostal byt
v Liberci. Prùzkum v roce 1979 pøesídlil
do Rynoltic. Do práce se tìšil a množ-
stvím pøístrojù si pøipadal jako v labo-
ratoøi. Mìl oblíbenou práci, zkušenosti,
stìžejní náplní byla karotáž.

Z historie karotáže uvádím: 
V poèáteèním období prùzkumu na

uran ve strážském bloku probíhal veliký
nárùst vrtných prací. K vrtùm patøila
i karotáž. Požadovaná metodika mìøení
se lišila od metodiky na krystaliniku ji-
ných závodù. 

Za této situace se o karotážní mìøení
zde zaèal zajímat RNDr. Jiøí Køest’an.
Hamr byla šance pro jeho odbornost.
Mìøení mìlo charakter komplexu me-
tod, který sledoval od poèátku dva zá-
kladní cíle: 
1. Poskytovat dostateènì pøesné podkla-

dy pro výpoèet parametrù U zrudnì-
ní. 

2. Umožnit pøesnìjší interpretací zá-
kladních geologických údajù z vrtù,
pøedevším litologické hranice a zá-
kladní fyzikální parametry.
Vzhledem k pomìrnì dlouhému ob-

dobí se mìnila pøi prùzkumu Èeské køí-
dové pánve metodika mìøení a typy ka-
rotážních aparatur i interpretaèní postu-
py. Komplexní mìøení bylo zapoèato
právì v roce 1964 v Hamru na Jezeøe
a v prvém roce realizováno pracovníky
užité geofyziky Karlovy univerzity
v Praze. RNDr. Køest’an pro mìøení zís-
kal soupravu AKS/L – 51. Záznam
všech mìøení byl grafický. 

Poèínaje rokem 1966 byla karotážní
mìøení zajišt’ována v plném rozsahu ka-

rotážním støediskem závodu Geologický
prùzkum uranového prùmyslu. Do pro-
vozu byly nasazeny další aparatury, na-
pøíklad K13. Od roku 1974 byla znaèná
èást vrtù mìøena aparaturou vlastní vý-
roby URAN. Pøístrojová èást byla uzpù-
sobena tak, aby umožòovala vedle gra-
fického zápisu paralelní èíslicový zápis
na dìrnou pásku. Z podstatných kvalita-
tivních zmìn došlo u gama karotáže
k zavedení scintilaèních detektorù,
u elektrokarotáže k náhradì jednodu-
chých sond laterologem, u jaderných
metod pak k uplatnìní neutron-neutro-
nové karotáže, dále zavedení magnetic-
ké karotáže a hustotní (gama-gama) ka-
rotáže. 

Základní soubor metod obsahoval ga-
ma karotáž (GK), inklinometrii (IK), ka-
vernometrii (KM), elektrickou odporo-
vou karotáž. 

Karotáž byla realizována s respekto-
váním všech pravidel popsaných v in-
strukcích pro karotážní mìøení na ura-
nových ložiskách. Koneèným výstupem
GK byl výpoèet zásob. Ve strážském
bloku bylo vyèlenìno 8 uranových loži-
sek. 

Prvotní dokumentací karotážních mì-
øení byl protokol o karotáži, dìrná páska
a karotogram. Karotážní mìøení jsou
souèástí souhrnné geologicko–geofyzi-
kální dokumentace vrtù. Køivky karo-

tážních mìøení jsou uloženy v tubusech.
Obojí je v archivu s. p. DIAMO. Doku-
mentací vrtù jsou tisíce. 

Gama karotáž (GK) byla mìøena na
vrtech nezapažených i zapažených. Kro-
mì stanovení základních parametrù
zrudnìní byla metoda úèelnì využívána
pro litologické èlenìní vrtného profilu,
pro stanovení jílovitosti sedimentárních
hornin i pøi øešení otázek technického
stavu vrtù v zapažených èástech. 

GK spoleènì s kavernometrií a inkli-
nometrií doplnìná odbìrem výplachu
tvoøila minimální soubor. 
Kromì uvedeného souboru mìøení se
uplatòovala: 

Neutron-neutronová karotáž (NNK),
užívala se pro litologické èlenìní profilu
a pro stanovení pórovitosti sedi-
mentárních hornin. Mìøit bylo možno
i v zapažených vrtech. 

Gama-gama karotáž (GGK) – hustot-
ní karotáž – metoda je založena na mì-
øení rozptýleného gama záøení vyvola-
ného umìlým zdrojem (Co 60) umístì-
ným v nástavci na sondì pro GK. 

Kavernometrie (KM) – kromì užití
pøi interpretaci GK mìla zmìna profilu
vrtu geologický význam – odlišnì se
projevovaly propustné a nepropustné
horniny, tektonické poruchy a hornino-
vé žíly. 

Termometrie (TM) – používala se pro

posouzení dynamiky vod ve vrtech, tep-
loty výplachu a za ustáleného teplotního
režimu pro stanovení geotermického
gradientu. 

Mìøení na všech vrtech byla registro-
vána jednak v základním hloubkovém
mìøítku 1 : 200 a v zájmovém intervalu
s anomálními projevy pøirozené radio-
aktivity pøevážnì na bázi moøského
a sladkovodního cenomanu ještì v mì-
øítku 1 : 50. Registrace karotážních mì-
øení se provádìla souèasnì èíslicovì
(základní zpùsob) a graficky (pomocný
zpùsob). Krok snímání mìøených hod-
not na èíslicový záznam èinil pro GK
5 cm, pro NNK 20 cm, pro IK a ostatní
10 cm. 

Namìøené køivky základního souboru
karotážních metod hloubkovì svázané
byly skreslovány na spoleèný list prù-
svitného papíru v mìøítku 1 : 200
a 1 : 50. V pøípadì, že èást vrtù byla
s výnosem jádra, pak byly i výsledky
makroskopického popisu jádra vynáše-
ny. Po vzájemné konfrontaci byl sesta-
ven pøijatý profil vrtù jako objektivní
výsledek zhodnocení všech údajù. 

Pøevážná èást strojového zpracování
èíslicovì zapsaných metod se uskuteèni-
la na SAPO MINSK 22, následnì na mi-
nipoèítaèi ADT 4 100 a dalších poèíta-
èích. 

Koncentrace uranu v horninì se vy-
jadøovaly v procentech. Od poèátku

„Člověk je smrtelný, práce je živá“ – vzpomínka na Miloslava Kubíka
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Již podruhé poøádal Hornicko-histo-
rický spolek pod Ralskem hornický
ples, a pøestože termín konání vyšel do
období jarních prázdnin, úèast byla po-
mìrnì vysoká, témìø 200 návštìvníkù.

Vše vypuklo v sobotu 24. února 2018 ve
veèerních hodinách. Èlenové hornického
spolku pøivítali hosty famózním prùvo-
dem, kdy prùvod doplnili i èlenové dalších
spøátelených hornických spolkù z Mostu

a Mìdìnce,
kteøí pøijeli
speciálnì na
tento ples.
V prùvodu ne-
chybìli permo-
níci ani svatá
Barbora. Po
pøivítání úèast-
níkù plesu za-
znìla tradiènì
hornická
karmína – hor-
nická hymna
„Hornický stav
budiž velebe-
ný“ a zaèala
vlastní zábava,
která trvala až
do èasných
ranních hodin.

Bìhem ve-
èera organizá-
toøi pøipravili
soutìž v za-
tloukání høe-
bíkù pomocí
tømenového
šroubu, což
byla velmi ná-
roèná disciplí-
na, avšak sou-
tìžící se úkolu
zhostili se vší
vervou a pub-
likum hlasitì
– zejména dá-
my – podpo-
rovalo. Druhá
soutìž – jako
již tradiènì –

byla v pití piva za co nejkratší èas. Pro
soutìžící byly pøipraveny krásné mode-
ly Tatrovek a výkony soutìžících byly
úctyhodné.

Organizátoøi plesu si bìhem veèera
zazpívali s hosty nádhernou karmínu
„Kamarádi, dolù sfárejme“. Troufám si
øíci, že tato píseò má vždy neskuteèný
úspìch, protože je zpívána hornickým
srdcem a s nadšením.

Pøekvapením plesu byl instalovaný
fotokoutek, kde se návštìvníci mohli fo-
tit v rùzných kostýmech a pøevleècích.
Odmìnou jim byla krásná fotka na pa-
mátku. Dlouhá øada pøi focení znaèila
úspìch tohoto pøekvapení.

Díky sponzorùm, kterým tímto velice
dìkujeme, bylo v tombole pøipraveno na
450 krásných cen. Celým veèerem pro-
vázel taneèní orchestr Domestic a plný
parket znaèil, že se lidé bavili a veèer si
užívali. Velmi dìkujeme hostùm za
úèast a již nyní plánujeme hornický ples
na rok 2019.

Za HHS pod Ralskem 
Ing. Eduard Horèík 

a Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
Foto: Josef Rajtr

Èlenové hornických spolkù na plese

prací na ložisku Hamr doznala význam-
ných zmìn metodika výpoètu. 

Dosavadní vývojové kroky dokonèil
RNDr. Køest’an (1969) vypracováním
metodiky urèování obsahu uranu v ele-
mentárních vrstvách. Koncentrace byly
poèítány v deseticentimetrových inter-
valech. Touto metodikou byly interpre-
továny dosud zmìøené vrty. 

Nárùst požadavkù na karotáž vyžado-
val rychlou inovaci. V rámci GK se vý-
znamnì uplatnila uvedená scintilaèní
metoda. Jejím zavedením byla zvýšena
pøesnost mìøení. Prùmìr vrtù bylo mož-
no zmenšit z 60 na 38 mm. Rozšiøová-
ním souboru mìøení a poznatkù o profi-
lu bylo možno èást vrtù hloubit
bezjádrovì, zvláštì nad prùmyslovým
intervalem. Byly konstruovány karo-
tážní sondy malého prùmìru se signá-
lem pro vyhodnocení celého spektra.
Iniciátorem tìchto zpùsobù byl
RNDr. J. Køest’an. 

Vývoj karotážních sond se dìl ve spo-
lupráci s firmou ELGI v Maïarsku. Fir-
ma mìla dobré styky se Západem, od-
kud dovážela integrované obvody.
Hlavní kontaktní osobou z naší strany
byl právì p. Kubík. Byl odborník a umìl
nìmecky (maïarsky se nauèil poèítat do
tisíce). Výsledkem spolupráce byly malé
karotážní aparatury K 500. Každá byla
vybavena øídicí jednotkou a poèítaèem,
což umožòovalo pøímou interpretaci
mìøení na vrtu. 

Èinnost pana Kubíka byla nepøíznivì
posuzována státní bezpeèností. Musel
se zavázat, že další rozhovory s Maïary
budou jen pracovní. 

Miloslav Kubík plnì zapadá do vzpo-
mínek na historii uranu. Pøišly sem

stovky lidí z celé republiky a svùj osud
spojily s prùzkumem a tìžbou uranu
v pùvodnì neporušené krajinì. Pan Ku-
bík pracoval už v Ostrovì roku 1962
s objevitelem Hamru p. Klazarem. 

Do dùchodu odešel v roce 1990. Vìtší
èást života prožil v Liberci, odkud v ro-
ce 2015 po 48 letech pobytu odešel za
dcerou do Teplic, kde zaèátkem tohoto
roku zemøel. Patøil ke špièce karotážní-
ho pracovištì odborností i povahou. Byl
to mùj dobrý pøítel.

Èest jeho památce!
Mgr. Stanislav Stára

Jako tradiènì mohou návštìvníci ve
velikonoèním èase navštívit akce poøá-
dané Hornickým muzeem Pøíbram.
V prùbìhu akcí se tak návštìvníci mo-
hou seznámit napøíklad s podobou veli-
konoèních svátkù v hornické domác-
nosti na poèátku 20. století. Zájemci si
mohou vlastnoruènì vyzkoušet nìkteré
zvyklosti spojené s jarním obdobím
a oslavou Velikonoc, jako je napøíklad
pletení pomlázek, zdobení perníèkù,
peèení jidášù, zdobení kraslic, výroba
rákosových píšt’alek, výroba svíèek
z vèelího vosku nebo mohou navštívit
výstavu rukodìlné a zvykoslovné èin-
nosti královského horního mìsta Nový
Knín a prohlídku funkèního roubeného
vodního mlýna z Radešic.

Poøádané akce:

Velikonoce v hornickém domku 
19. 3. 2018 – 1. 4. 2018 
Bøezové Hory – hornický domek

Velikonoèní výstava v Muzeu zlata
Nový Knín 
23. 3. 2018 – 1. 4. 2018 
Muzeum zlata Nový Knín

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký
Chlumec 
26. 3. 2018 – 1. 4. 2018 
Skanzen Vysoký Chlumec

www.muzeum–pribram.cz  
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Soutìž v zatloukání høebíkù mìla obrovský úspìch

Velikonoce v hornickém domku

Hornický ples ve Stráži pod Ralskem
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Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram

Poslední èíslo loòského 10. roèníku
slovenského hornicko-historického èa-
sopisu Montanrevue se v první øadì vì-
nuje oslavám Hornického sympozia

v Handlové. Bohatý kulturní program
v rámci oslav Dne horníkù pøipravilo
mìsto Handlová a odborným garantem
se pro tento roèník stal akademický ma-
líø, rodák z Handlové, Rudolf Cigánik.
V rámci tohoto setkání se v Handlové
støetla skupina svìtovì uznávaných
a významných umìlcù. Kromì umìlec-
ké tvorby v poètu 34 kusù obrazù za tý-
den navštívili umìlci dùl Cigel a Hlavní
báòskou záchrannou stanici v Prievidzi.
Garant sympozia, Rudolf Cigánik, po
týdnu nasávání hornické atmosféry
oznaèil díla za velice kvalitní umìní.
Dalších nìkolik pøíspìvkù je tradiènì
vìnováno hornickým památkám a his-
torii – soše patronky hornictví, sv.
Barboøe, ve venkovním areálu expozice
SBM v Banskej Štiavnici a panu Gašpa-
ru Weindlovi, který je neodmyslitelnì
spjatý s odstøelem horniny støelným
prachem za pøítomnosti komise Báò-
ského úøadu dne 8. února 1627 v Štiav-
nické Bani (odstøel horniny a následný
zápis je považován za první úøednì ovì-
øené použití støelného prachu pøi hor-
nických pracích). Následující stránky
èasopisu jsou vìnovány prvnímu roèní-

ku projektu Letní báòská univerzita, je-
hož hlavním cílem je popularizaèním
zpùsobem vzdìlávat dìti v oblasti pøí-
rodních vìd v souvislosti s geologií, mi-
neralogií a zemìpisem a budovat v nich
pozitivní vztah k hornictví a jeho boha-
té historii. Rubrika Toulky UNESCO
nám umožní nahlédnout do povrchové
dobývky na žíle Špitaler, která patøí
k nejèastìji dobývaným žilným struktu-
rám v štiavnicko-hodrušském rudném
revíru. Povrchové dobývky se nacházejí
na více místech Slovenské republiky
a jsou zaøazeny na seznamu Národních
kulturních památek. Následující listy
jsou vzpomínkami dolu Cigel, ve kte-
rém 27. øíjna 2017 byla po 55 letech
ukonèena tìžba hnìdého uhlí. Zaøazen
je i pøíspìvek èeského autora Karla
Neubergera z Hornicko-historického
spolku Støíbro, ve kterém zmiòuje
15. výroèí od založení spolku. Hned po-
té následuje èlánek k 10. výroèí od
vzniku Baníckého spolku Spišská Nová
Ves, jehož autorem je pøedseda spolku
Ing. Vladimír Klauèo.

Montanrevue èíslo 1/2018 vyjde kon-
cem bøezna roku 2018.

Montanrevue

„Člověk je smrtelný, práce je živá“,
vzpomínka na Miloslava Kubíka


