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Seznámení místních obyvatel s aktuální činností na lokalitě Mydlovary
Dne 26. èervna 2018 uspoøádal státní podnik DIAMO setkání
s obyvateli okolních obcí v Olešníku, na kterém prezentoval aktuální
stav rekultivaèních a sanaèních prací na lokalitì Mydlovary. Prezentován byl postup prací na jednotlivých odkalištích, nástin dalšího vývoje do budoucnosti, problematika eliminace prašnosti a zápachu na
odkalištích a dopad na zdraví obyvatel v pøilehlých obcích.
Prezentace se ujali Bc. Josef Vacek, DiS., vedoucí Provozu rekultivací a likvidaèních prací, Mgr. Milan Horòák ze spoleènosti
SaNo CB, s. r. o., a doc. Dr. Ing. Martin Kubal, vedoucí Ústavu
ochrany prostøedí Fakulty technologie ochrany prostøedí Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.
Po provedené prezentaci byl poskytnut prostor na dotazy obyvatel z øad široké veøejnosti. Tìch se na tuto prezentaci dostavilo nìco kolem ètyøiceti, vèetnì starostù a místostarostù. Na dotazy odpovídali všichni prezentující a dále øeditel s. p. DIAMO Ing. Tomáš Rychtaøík, námìstek øeditele s. p. pro ekologii a sanaèní práce
Ing. Antonín Maršálek, øeditel o. z. Správa uranových ložisek
Ing. Zbynìk Skála a námìstek øeditele o. z. pro techniku a výrobu
Ing. Ladislav Hešnaur.
Problematika rekultivací a sanací není jistì jednoduchá vìc a veøejností byla pozitivnì vnímána snaha s. p. DIAMO svolat toto veøejné jednání a problematiku vysvìtlit. DIAMO, s. p., pøislíbil opakování podobných prezentací a informování obyvatel i v budoucnosti.
Ing. Zbynìk Skála
øeditel o. z. SUL

Letecký pohled na odkalištì K IV/R

Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná
Dne 11. èervna 2018 byl proveden plánovaný nehavarijní zásah
(PNZ) v areálu jam R2 a R3 bývalého dolu Jasan. Úkolem tohoto
PNZ byla rekognoskace souèasného stavu jámy R2. Informace budou
použity v projektové dokumentaci, zpracovávané pro vybudování železobetonového povalu na ohlubni jámy R2.
Jáma R2 byla zaražena na jihovýchodním svahu v místní èásti Rodkovský les. Tato oblast se nachází 5 km (vzdušnou èarou) jihozápadnì od Bystøice nad Pernštejnem, v katastrálním území Rožná. Hloubení jámy bylo zahájeno 1. kvìtna 1959, následná tìžba o 7 mìsícù
pozdìji (1. prosince 1959).
Jáma byla vyhloubena do hloubky 541,7 m pod povrchem (12. patro) a bylo z ní vyraženo 9 pater (2. p., 3. p., 4. p., 5. p., 6. p., 9. p.,
10. p., 11. p., 12. p.). Vlastní jáma je obdélníkového prùøezu
4,56 x 2,4 m, ražený profil jámy je 10,95 m2. V úseku od ohlubnì do
hloubky 56,3 m byla vybetonována a dále vyztužena døevìnou rámovou výztuží. V úseku mezi 3. a 4. patrem byla zesílena železnými rámy. Jáma byla po 3. patro postupnì vlhká, v intervalu 3. patro – volná
hloubka je mokrá. Koncem èervna 1992 byla tìžba na jámì R2 ukonèena. V následujícím období byla jáma využívána pouze pro dopravu
osob a materiálu a prùbìžnì byla kontrolována. Dne 1. bøezna 2003
byla provedena kontrola stavu výztuže a výstroje jámy. Po zjištìní
skuteèného stavu bylo konstatováno, že v úseku 3.–4. patra je jáma
v silném tlaku, výztuž v obou zátyních èásteènì narušená, lezní oddìlení beze zmìn. Dle geologické dokumentace v uvedeném úseku prochází mocná porucha tvoøená jemnou mylonitizovanou horninovou

drtí. Dne 10. bøezna 2004 bylo rozhodnuto o ukonèení èinnosti a provozu jámy R2 a tìžního zaøízení 2B 3508 k datu 12. bøezna 2004
(oznámeno OBÚ Liberec dopisem è. 60000RI/162/04, ze dne
10. bøezna 2004). Na nárazištích 6., 11. a 12. patra byly ve vzdálenosti 10–15 m od jámy zbudovány opìrné hráze klecového typu, které
jsou pøístupné z jámy R3. Nárazištì 2., 3., 4., 5., 9., 10. patra jsou
odstrojena. Tyto èinnosti byly provádìny v souvislosti s pùvodnì plánovanou likvidací jámy zásypem v roce 2005.
V roce 2004 byla také zahájena postupná likvidace povrchových
objektù jámy R2 (strojovna, obìh vozù, tìžní vìž). Odstranìní povrchových objektù bylo provedeno na základì rozhodnutí Stavebního
úøadu pro uranový prùmysl MPO è. j. SÚ–67/2004 ze dne
19. listopadu 2004 o povolení k odstranìní staveb povrchu areálu jámy R2 v areálu závodu R II dle provádìcího projektu etap provozních
prací – Likvidace povrchových objektù dolu Jasan – Likvidace povrchových objektù u jámy R2, vypracované Severoprojektem – CL,
s. r. o., Projektová a inženýrská spoleènost Èeská Lípa, v èervnu
2004. Po provedené demolici bylo ústí jámy zajištìno ocelovým povalem, jehož stav je kontrolován 1x za mìsíc.
Pøi pravidelné kontrole stavu hlavních dùlních dìl ústících na povrch v dubnu 2018 byl zjištìn na povrchu u jámy R2 propad o rozmìrech cca 1,0 x 1,2 m, který byl až do hloubky 6,5 m. Jednalo se o bývalý vìtrací kanál ústící do jámy. Otvor na povrchu byl zajištìn ocelovým krytem a bylo rozhodnuto, pro zajištìní bezpeèného stavu ústí
jámy R2 a jejího bezprostøedního okolí, zbudovat na ústí jámy defini-

tivní uzavírací ohlubòový poval. Vzhledem k tomu, že v souèasnosti
slouží jáma k odvìtrávání èerpacích stanic na 6. a 12. patøe a k èerpání dùlních vod z volné hloubky, nelze provést likvidaci jámy zásypem. Dokonèení likvidace jámy zásypem bude provedeno po ukonèení hornické èinnosti na ložisku Rožná.
Jáma R2 je pøístupná ke kontrole pouze z ohlubnì a z pater, kde
jsou vybudovány opìrné hráze, proto byl naplánován nehavarijní zásah ZBZS Dolní Rožínka, pro rekognoskaci stavu jámy od ohlubnì až
do hloubky cca 60 m.
PNZ se zúèastnilo 7 záchranáøù (lezcù) a práce provádìli pod vedením velitele BZS dle Pøíkazu è. 02/2018. Termín PNZ byl na OBÚ se
sídlem v Liberci nahlášen dopisem pod zn. D400/05895/2018 dne
5. èervna 2018. K provedení PNZ byl vydán Návrh pøíkazu závodního dolu è. 02/2018, který se stal Pøíkazem a nabyl platnost dnem odsouhlasení na OKD, HBZS, a. s., dne 6. èervna 2018 pod èíslem Souhlasu HBZS Ostrava 2018/43/06. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o PNZ nad volnou hloubkou, musely být tyto práce provedeny za použití lezecké techniky. Pøi vlastním prùzkumu byl záchranáø lezec
spuštìn do hloubky 40 m pod ohlubní. Další spouštìní nebylo z dùvodu bezpeènosti možné vzhledem k tomu, že pod uvedenou úrovní byla jáma již bez pùvodní výstroje a od stanièení cca 60 m bylo vizuálnì
zjištìno, že chybí také døevìná výztuž.
Zásah naplnil plánovaný cíl, protože byl zamìøen prùnik vìtracího
kanálu do jámy a pøemìøeny podpovrchové technologické objekty,
které bude nutné vyplnit zpevnìným zásypem pøed instalací ohlubòového povalu.
Ing. Petr Køíž, Ph.D.
Ing. Milan Ferov, o. z. GEAM

Záchranáø nad
ohlubní jámy R2

Stav døevìné výstroje pod ohlubní jámy R2
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Den otevřených dveří v Archivu DIAMO v Příbrami

Prohlídka mìøického archivu s výkladem paní Jany Karlové

Film Dukla 61 byl pro DIAMO, s. p., více
než jen připomínkou hornické tragédie
Pøed sedmapadesáti lety se v nejmladším mìstì
republiky, v Havíøovì, odehrála tragédie, která
zmìnila život mnoha rodinám. 7. èervence 1961 se
Dùl Dukla promìnil v hoøící peklo, které vzalo životy 108 horníkùm. O nejvìtší pováleèné dùlní katastrofì v Èeskoslovensku vyrobila Èeská televize
dvojdílný film Dukla 61 s Marthou Issovou
a Markem Taclíkem v hlavních rolích. První díl
sledovalo 952 tisíc lidí, druhou èást vidìlo
1,127 milionu divákù. Film zanechal silné dojmy
v celé zemi, hlavnì ale na Ostravsku a Karvinsku,
kde se také z velké èásti natáèel.
Pøedlohou byly skuteèné pøíbìhy horníkù a jejich
pøíbuzných. Základem se stal pøíbìh rodiny
Václava Dostála, zamìstnance státního podniku
DIAMO, odštìpného závodu ODRA. Bylo mu
Václav Dostál

v osudném roce dva a pùl roku a v ten den pøišel
o otce, jeho matka (ve filmu Martha Issová) o manžela a také devatenáctiletého bratra (to filmaøi zmìnili na syna). Pøesto i Václav Dostál nastoupil na
hornické uèilištì a poté na Vysokou školu báòskou,
kde studoval hlubinné dobývání.
„Požár na Dole Dukla byl dùsledkem souhry
okolností, od náhodného spuštìní dopravníku, jehož pás se vznítil, pøes liknavost dispeèera na povrchu nereagujícího na hlášení o zápachu a kouøi až
po fakt, že hrázové tìsnící dveøe byly ze døeva místo oceli a betonu. Kdo ví, jak by se odvíjel dále mùj
život, kdyby tam nezùstali mí dva pøíbuzní,“ vzpomíná Václav Dostál. Jeho maminka se premiéry filmu Dukla 61 a doprovodných dokumentù bohužel
nedožila. „Já je vidìl. Byl jsem na pøedpremiéøe.

kde jsou k vidìní nejstarší dùlní mapy uložené v archivu.
Poté skupinky návštìvníkù opustily hlavní budovu archivu. Venku byly seznámeny s úèelem okolních staveb a poté pøešly zpìt pøed vchod, kde ještì
navštívily novostavbu skladu hmotné dokumentace
se vzorky z Rudných dolù.
Nejvìtší zájem vzbudily u návštìvníkù historické
dùlní a mìøické mapy a fotky zrušených šachet
a provozù – porovnávali døívìjší a souèasný stav –
i samotná budova archivu a rozmístìní kanceláøí –
zde pamìtníci vzpomínali, kde „sedìli“ a co zde
dìlali.
Na závìr bylo pro úèastníky Dne otevøených
dveøí pøipraveno obèerstvení v hlavní budovì, kde
mìli také prostor sdílet a konzultovat své dojmy
z prohlídky. A jak naznaèuje poèet složených archivních krabic, náš archiv navštívilo 53 lidí.
Mgr. Pavla Doležalová
vedoucí Archivu DIAMO, o. z. SUL

V sobotu 16. èervna 2018 pøipravili pracovníci
Archivu DIAMO u pøíležitosti Mezinárodního dne
archivù, který se slaví 9. èervna, Den otevøených
dveøí.
Dveøe archivu se zájemcùm otevøely v devìt hodin ráno. Hned za dveømi si návštìvníci vyzkoušeli
skládání archivní krabice a pomalu postupovali dále. Po malých skupinkách se vydali na komentovanou prohlídku areálem archivu. První zastávkou
byla hala s plakáty o historii i souèasnosti archivu,
s historickými fotkami šachet i ukázkami z osobních spisù bývalých, již zemøelých, zamìstnancù.
Prohlídka dále pokraèovala v prvním patøe, kde
byly v badatelnì k vidìní ukázky starých fotografií
ze sklenìných negativù, kroniky, prvotní geologická dokumentace, výroèní tiskoviny rùzných závodù
i nìkteré zajímavé exempláøe knih a èasopisù z knihovny. Z ochozu v prvním patøe
Zaèátek první prohlídky ve vstupní hale Archivu DIAMO
mìli návštìvníci možnost alespoò
nahlédnout dveømi do depozitáøù,
kde se uchovávají veøejnì nepøístupné osobní spisy žijících bývalých zamìstnancù.
Další cesta vedla do hlavních
depozitáøù postavených z bývalých øetízkových šaten a dále do
poøádacích místností, ve kterých
se tøídí a eviduje dokumentace
novì pøivezená do spisovny èi poøádá dokumentace již v archivu
uložená. Úèastníci Dne otevøených dveøí navštívili také depozitáø geologické dokumentace uranových dolù, geologii rudných
dolù, sklad obalového materiálu
i depozitáø mìøického oddìlení,
Bylo to pìknì natoèené, z mého osobního hlediska
filmaøi vystihli realitu,“ dodává báòský inženýr.
Jak øekli tvùrci, Dukla 61 je pøíbìh doby, kdy se
socialisticky žilo, kapitalisticky pracovalo a kdy se
lámaly rekordy i charaktery ve jménu splnìní plánu
a hvìzdy záøící nad dolem. Drama ale pojednává také
o odpovìdnosti, stateènosti a smíøení. Scenárista Jakub Režný k autenticitì a faktické vìrohodnosti
snímku øekl: „Pøi psaní jsem vycházel z technických

Vladimír Síla

rekonstrukcí události, vypracovaných báòskými odborníky, a vzpomínek pamìtníkù, kterých se tragédie
na Dole Dukla dotkla osobnì. Film by nevznikl bez
pomoci èlenù Klubu pøátel hornického muzea z Havíøova, kteøí mi pomohli zorientovat se v ,havirnì‘.“
Scénáø Jakuba Režného a Matìje Podzimka pøevedl
vydaøenì do filmové podoby David Ondøíèek.
„Smekám helmu!“ Tak zhodnotil film Vladimír
Síla z odštìpného závodu ODRA, který pomáhal
pøi natáèení a ve filmu si i pøímo zahrál. „Duklu 61
jsem vidìl už dvakrát. Jednou v Havíøovì na
pøedpremiéøe a pak v televizi na ÈT 1. Pro mne
osobnì, a není to díky tomu, že tam i hraju, je to super zrobený film,“ popsal Vladimír Síla, který pracuje celý život na šachtách. Ve filmu jako narážeè
zavírá a otevírá branky do klecí, s jedním z hlavních hrdinù v podání Marka Taclíka tlaèí dùlní vozík a pøi jízdì klecí dokonce hovoøí o vrtání dìr
bohrhammerem a plnìní cevamitem.
Z pùvodního dolu Dukla zbyly dnes už jen dvì
poslední budovy, filmaøi proto natáèeli v dole Rako
Lupky v Rakovníku, na Barboøe v Karviné, Žofii
v Orlové-Porubì, v dolech Chlebovice a Paskov
u Frýdku-Místku, a také v exteriérech mìsta Havíøov a v Pøíbrami. Hlavní zachovalá budova dolu
byla v postprodukci pøenesena ve 3D do natoèeného materiálu. Èeská televize pøipravila k filmu také
doprovodné dokumenty Èerné zlato (I. Já jsem havíø, kdo je víc, II. Nehody a procesy) a interaktivní
webové stránky, na kterých jsou i další informace
a fakta o neštìstí.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Z Hornického muzea Příbram
Hornické muzeum Pøíbram hostilo konferenci
Èeské podzemí
Ve dnech 26. 5. – 27. 5. 2018 se v kulturnì vzdìlávacím centru Hornického muzea Pøíbram uskuteènil 6. roèník mezioborové konference Èeské podzemí, kterou poøádala CMA – spoleènost pro výzkum
historického podzemí ve spolupráci s Hornickým
muzeem Pøíbram, Speleologickým klubem Praha
a agenturou CzechTourism, záštitu nad akcí pøevzal
rektor Vysoké školy báòské – Technické univerzity
Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Na konferenci, které se zúèastnili odborníci z celé Èeské republiky, zaznìly pøíspìvky vìnované
zejména záchranì a následnému zpøístupnìní montánních památek. Po ukonèení konferenèního programu využili úèastníci možnosti navštívit Muzejní noc v areálu dolu Anna, geolog Hornického muzea Pøíbram je rovnìž s odborným výkladem provedl historickým podzemím, a to po trasách Jánský
dùl a Wasserlauf. S prùbìhem této události vèetnì
doprovodného programu byli organizátoøi, pøednášející i posluchaèi velmi spokojeni a je nastínìna
možnost další spolupráce.
29. historická hornická Prokopská pout’
V nedìli 8. èervence 2018 se uskuteènil již
29. roèník historické hornické Prokopské pouti.

Na návštìvníky èekal prùvod horníkù a hutníkù
s mezinárodní úèastí, polní mše a bohatý doprovodný program.
Jednalo se o nejvìtší a nejslavnìjší èeskou hornickou pout’, kterou doprovázela rùzná kulturní vystoupení, kostýmované prùvody, dobové scénky,
pout’ové atrakce a staroèeské trhy. Poèátky pouti
sahají hluboko do minulosti, kdy pøíbramští havíøi
oslavovali svého patrona sv. Prokopa. Tradice pouti byla obnovena v roce 1990 a dnes se jí úèastní
horníci a hutníci nejenom z Èeské republiky, ale
též zástupci partnerských báòských mìst, hornických spolkù a tìžaøských organizací z dalších zemí
Evropy.
V letošním roce si pøipomínáme 100. výroèí
vzniku Èeskoslovenska. Tomu byl také vìnován
doprovodný program, který zaèal v nedìli 8. èervence 2018 ve 14 hodin fanfárami Souboru svatohorských trubaèù, následnì vystoupilo Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou se
scénou návštìvy prezidenta T. G. Masaryka a jeho
doprovodu na nádvoøí Ševèinského dolu. Poté byla
slavnostnì zpøístupnìna další èást historického
podzemí zdejších dolù, a to Ševèinská dopravní
štola s možností jízdy dùlním vláèkem.
Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Pøíbram
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Spoleèné foto na vinici

Zájezd do Velkých Bílovic
spojený s návštěvou Vídně
Na základì impulsu od našich odboráøù jsme na o. z. TÚU uspoøádali ve
dnech 18. 5. – 20. 5. 2018 zájezd do
Velkých Bílovic. V pátek ráno jsme vyrazili smìr Morava. Cestou jsme se zastavili v Jaromìøicích nad Rokytnou,
kde jsme byli objednáni na prohlídku
zámku. Po prohlídce jsme navštívili
pìkné zámecké zahrady, udìlali pár foteèek a šli se obèerstvit do nedaleké restaurace a cukrárny Viola. Pøed šestnáctou hodinou jsme již stáli v Èejkovicích
pøed Templáøskými sklepy. Tady jsme
se rozdìlili, jedna vìtší natìšená skupina absolvovala prohlídku s prùvodcem
u Templáøù a druhá skupinka šla na exkurzi do nedaleké èesko-rakouské firmy
Sonnentor, která se zabývá pøevážnì vý-

robou bio-èajù a bio-koøení. Po
exkurzích jsme se sešli opìt u autobusu,
nìkteøí si nesli na památku sklenièku
z ochutnávky vína a jiní taštièky s koøením a èaji. Èekalo nás už jen pár posledních kilometrù do cíle k penzionu
u Osièkù. Zde jsme byli ihned ubytováni a za hodinku jsme se sešli v pìkném
sklípku. Po dobøe udìlaných žebírkách
jsme šli do velkého sklepa na prohlídku
a ochutnávku vína místního vinaøství.
Po 15 vzorcích a zajímavém výkladu
majitele jsme se odebrali zpìt k posezení. Víno teklo proudem, stále bylo na
stole co zobat a zábava nevázla i díky
místním harmonikáøùm. Rodina Osièkù
se o nás øádnì celý veèer starala a pan
majitel trpìlivì èekal, dokud se poslední

Dětské rybářské závody
Tøetí èervnovou sobotu poøádala
místní organizace Èeského rybáøského
svazu ve Stráži pod Ralskem na rybníku
Velká Rašelina opìt po roce již tradièní
dìtské rybáøské závody spojené s dalšími hrátkami i pro ty úplnì nejmenší, co
tøeba ještì ani neudrží prut ve svých ruèièkách. Již od 7.00 hodin pøicházela
dìcka k vylosování stanovištì, následnì
si pøipravila lovící místo a po krátkém
zahájení závodu naším hospodáøem
a seznámení s pravidly se pustila do zápolení. Chytalo se dvì hodiny, tatínkové tìm menším obèas pomohli rozvázat
zamotané vlasce nebo navázat nový háèek, ale jinak každý tahal rybky sám, za
tu dobu byly úlovky opravdu pìkné.
Sèítaly se jejich délky, kdy „nejdelší
úlovek“ mìl Marcel Novák, a to rovných 766 cm, druhou pøíèku obsadil
Vojtìch Plešinger s 462 cm a bronz vybojoval Jan Procházka s 461 cm. Celkem se rybaøení zúèastnilo 21 dìtí, každý si odnesl pìknou cenu, první tøi navíc za své umístìní i pohár, nádhernou
soškou byl ocenìn i nejvìtší úlovek závodu, tu si domù odnesl držitel celkové
zlaté pøíèky, stejnì tak jako cenu za rybu nejmenší (9 cm).
Po pøestávce a dobrém obèerstvení,
na kterém se podílely manželky našich
èlenù a také nìkteré z maminek malých
závodníkù, pokraèovalo sluneèné dopo-

ledne dalšími soutìžemi, jako napø. poznávání ryb, chytání polystyrénových
rybièek, hod míèkem na cíl a podobnì,
kterých se zúèastnilo celkem 23 dìtí, tedy vèetnì tìch nejmenších, jejich výkony byly vyhodnoceny, a i z této èásti závodù každý z úèastníkù dostal krásnou
cenu, nechybìly ani úèastnické listy.
Myslím, že letošní závody se opravdu
vydaøily, poèasí nám pøálo, jen tìch dìtí
bylo oproti loòsku podstatnì ménì, což
je veliká škoda. I tak se ale tìšíme
všichni na pøíští roèník, který probìhne
zase nìkdy v první polovinì èervna,
a možná i o nìco døíve.
Závìrem bych chtìl velmi podìkovat
jménem celého organizaèního týmu
všem, kteøí nám pomohli svojí osobní
aktivitou a úèastí, a zejména sponzorùm
za finanèní podporu i vìcné pøíspìvky.
V letošním roce nás takto podpoøili
mìsto Stráž pod Ralskem, obec Dubnice, obec Hamr na Jezeøe, ZOD Brništì,
OMA CZ, a. s., Odborová organizace
s. p. DIAMO, Dùl Hamr I, ZOO o. z.
TÚU, Stráž pod Ralskem, Kadeønictví
Magda, paní Dita Vránová, pan Jan
Šúchal a Josef Kuèírek, za jejich pøispìní ještì jednou závìrem velké díky
a všem pøíznivcùm rybaøení „Petrùv
zdar“.
Luboš Plešinger
jednatel MO ÈRS, Stráž p. R.

návštìvník neuloží ke spánku. Ráno
jsme vyrazili na výlet do Vídnì, na který jsme se všichni tìšili. První zastávka
byla v Prateru, kde na nás již èekala
sympatická Andy, dcera našeho zamìstnance, která nám po zbytek pobytu ve
Vídni dìlala prùvodkyni. Hned po vstupu se nìkteøí chlapi promìnili v malé
kluky a šli jezdit na formulích. Ostatní
pokukovali po všech možných atrakcích
a øíkali si, že je na to nikdo nedostane.
Mnozí podlehli a bìhem chvíle obsadili
nejvyšší 117metrový øetízák a nebo si
šli prohlédnout Vídeò z obøího ruského
kola. Také jsme si nenechali ujít skvìlý
gurmánský zážitek v restauraci Schweizerhaus, kde obsluhovalo 55 èíšníkù.
Nikdy jsme nevidìli tolik píp pohromadì a roztoèených 270 piv. První jejich
otázka byla: „Kdo chce pivo?“ a hned se
stoly zaèaly plnit dobrotami a kdo si

troufnul na grilované koleno, ten nelitoval. Poté nás øidiè odvezl do historické
èásti mìsta, kde jsme mezi návalem turistù zhlédli chrám sv. Štìpána, radnici,
muzeum, knihovnu, parlament a další
krásné stavby, ke kterým nám Andy
vždy nìco øekla. Nìkteøí si stihli dát
i vídeòskou kávu a sacher. K veèeru jsme
nastoupili na loï a vyrazili smìr Bratislava. Loï jela rychlostí 60 km/hod., tak
nebyla nouze o pìkné snímky na horní
palubì, kdy se Dunaj za lodí promìnil
v rozbouøené moøe. Bratislavu jsme si
prohlédli jen z pøístavištì a jeli zpìt do
Bílovic. Zde se mnozí rozprchli do
okolních vinaøství a sklípkù, aby ochutnali víno u konkurence. I u Osièkù
bylo otevøeno a ještì jsme si mohli zakoupit jakýkoliv druh vína z jejich
bohaté zásoby s sebou domù.
Ráno jsme udìlali na vinici fotografii

na rozlouèenou, pobavili jsme se, když
jsme nakládali do autobusu velký sud,
který mìl sloužit v jedné zahradì jako
dekorace. Nakonec se do autobusu o pár
cm nevešel a mohli jsme vyrazit smìr
domov. Skvìlý øidiè Jirka nám ještì zaøídil zastávku v restauraci U Tøí vìžièek
na obìd. Tady jsme vidìli, jak má vypadat perfektní pohostinství, a s plnými
žaludky jsme pokraèovali v cestì. Poslední zastávka byla pro hoøické trubièky, a i pøes neskuteèné uzavírky po celé
republice jsme byli v rekordním èase doma. Snad se všem pohodový víkend líbil
a doufáme, že budeme mít ještì možnost
díky vedení podniku uskuteènit další zájezdy. Dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili, a všem, kteøí se o nás vzornì starali.
Petr Šindeláø
(pøedseda OO s. p. DIAMO, DH I)
a Marcela Venghová

30 let Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Slavnostní prùvod na Landeku

V letošním roce si pøipomínáme nejen
100 let vzniku Èeskoslovenské republiky, ale horniètí pøátelé a fandové hornických tradic na Ostravsku slaví taktéž
další významné jubileum – 30 let Klubu
pøátel hornického muzea v Ostravì, z. s.
(KPHMO) – a jak známo, Ostrava je
„Mekkou“ èeského hornictví. Posláním

klubu je již od prvopoèátku ochrana
montánních a technických památek, poøádání odborných semináøù èi publikaèní èinnost.
Oslava zaèala již ve ètvrtek 7. èervna
2018, kdy KPHMO poøádal semináø na
VŠB TU Ostrava, který se zabýval problematikou souèasného stavu hornictví

na Ostravsku, hornickým muzejnictvím
èi hornickými památkami. Svým pøíspìvkem zaujal široké obecenstvo
i Ing. Libor Jalùvka, MBA, z odštìpného závodu ODRA, který popisoval
opravu kulturních památek na dole Alexander a svou prezentaci doplnil o krásná a pùsobivá fota dolu Alexander
v prùbìhu èasu.
Další èást oslav se odehrála v sobotu
16. èervna 2018 v Landek parku v Ostravì-Petøkovicích, kde prošel slavnostní
prùvod krojovaných horníkù areálem
muzea a uctil havíøské patrony sv. Prokopa a sv. Barboru. Poté se prùvod pøesunul do Kompresorovny, kde zapoèala
slavnostní schùze KPHMO, na níž byly
vyznamenány významné osobnosti
z oblasti hornictví a byly vzpomenuty
dùležité historické milníky KPHMO.
Celé odpoledne vyhrávala Petøkovická
dechovka a zazpíval i folklorní soubor
Havíøovské babky, vše bylo navíc
umocnìno krásným prostøedím havíøského skanzenu na Landeku.
Zdaø Bùh!
Za hornickou obec
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
Foto: KPHMO, z. s.

Úèastníci dìtských rybáøských závodù

Uvítání hostù v Kompresorovnì pøedsedou KPHM Ing. Rojíèkem
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Vznik a vývoj mapy zátěží na o. z. ODRA
Již více než 10 let je na o. z. ODRA
vytváøena a využívána „PØEHLEDNÁ
MAPA ZÁTÌŽÍ VE SPRÁVÌ
DIAMO, s. p., o. z. ODRA“, pro kterou
se na našem odštìpném závodì vžil
zkrácený název „mapa zátìží“. Její
vznik se datuje k øíjnu roku 2006, kdy
vedení o. z. ODRA vzneslo na oddìlení
evidence nemovitostí a GIS (grafický
informaèní systém) požadavek na komplexní grafické zobrazení své pùsobnosti, po vzoru mapy environmentálních
zátìží, vyhotovené v roce 2002 na odštìpném závodì TÚU v rámci celého
státního podniku DIAMO.
Na základì tohoto požadavku pracovníci GIS zpracovali první návrh strukturální vizualizace jednotlivých aktivit
o. z. ODRA a rozsah mapového území.
Následná série jednání s odbornými pracovníky jednotlivých odborù, kteøí jsou
zodpovìdní za èinnosti pøi zahlazování
následkù po hornické èinnosti, dále
upøesnila a rozšíøila požadavky na obsah a rozsah prezentovaných informací
v mapì. Množství informací požadovaných k zákresu do mapy bylo takového
rozsahu, že je nebylo možné všechny
zobrazit v jedné mapì se stávajícími
technickými prostøedky. Rok 2006 však
pøinesl významnou zmìnu v softwarovém vybavení – Microstation XM.
S pomocí inovovaného
produktu, který novì
umožnil zobrazovat prùhlednost prvkù nebo nastavení priorit jednotlivých vrstev, pracovníci
GIS mohli jednotlivé
obory èinnosti po vrstvách pøehlednì umístit
do mapy v takovém poøadí, že nedocházelo ke
vzájemnému pøekrývání
prvkù a výsledná prezentace všech aktivit byla
dostateènì vypovídající.
Vznikla tedy mapa urèená k tisku o velikosti
cca 1,8 x 1,5 m v mìøítku
1:15 000, prezentující
èinnosti o. z. ODRA.
Plošnì pokrývá rozsah
dobývacích
prostorù
Ostravsko-karvinského revíru (OKR) ve správì
o. z. ODRA a je tištìna
na
podkladu
mapy
ÈÚZK RZM 10. Velikost
mapy vyžaduje tisk dvou
dílù o šíøce cca 1 m a následné pomìrnì nároèné
spojení v jeden celek.
Obr. 1
Mimo bývalých dùlních

areálù rozlišených na ty se stávající
a s bývalou správou DIAMO, s. p., obsahuje také povrchové demarkace, hlavní dùlní díla v OKR, stará dùlní díla,
odplyòovací vrty, èidla kontinuálního
mìøení, kategorizaci území OKR z hlediska výstupu dùlních plynù na povrch,
rozsah sanaènì-rekultivaèních staveb
(v barevném rozlišení ukonèené, realizované a pøipravované stavby) a rozsah
území s nutností provedení monitoringu
nebo prùzkumu.
Vytištìná mapa zátìží byla v následujících dvou letech, i pøes svou velikost,
používána nejen k ukázkám rozsahu
èinnosti o. z. ODRA v rámci jednání
a prezentací odštìpného závodu, ale pro
svou pøehlednost se stala postupnì souèástí rozhodování vedení odštìpného
závodu a také souèástí bìžné praxe nìkolika odborù a oddìlení.
Z dùvodu snadnìjší dostupnosti pro
širší okruh zamìstnancù a dynamiètìjší
rekognoskaci rozhodlo vedení odštìpného závodu v roce 2009 implementovat mapu zátìží do „Mapových stránek
PN“ na intranetu o. z. ODRA. V elektronickém prostøedí lze efektivnìji vyhledávat, èi detailnì zaostøovat zájmovou oblast. Transformace „papírové

Obr. 2

mapy“ do prezentace v elektronické podobì vyžadovala nový pøístup. Mapu
zátìží nebylo možné z dùvodu èasové
prodlevy elektronicky zobrazovat v její
pùvodní velikosti pro její datový objem.
Z tohoto dùvodu pracovníci oddìlení
GIS pøistoupili k inovativnímu zpùsobu
zpracování obsahové stránky mapy.
Grafické vyhledávání v mapì se zjednodušilo pomocí „pøehledek map“, v èlenìní na 41 pomocných mapových listù
s vyobrazením dùlních lokalit ve správì
o. z. ODRA a dobývacích prostorù,
sloužících k prostorové lokalizaci. Po
otevøení jednotlivého mapového listu již
vidíme zobrazení èásti mapy zátìží ve
formátu PDF, se kterou lze dále pracovat pomocí programu Adobe Reader.
Díky své snadné dostupnosti našla mapa
zátìží øadu nových uživatelù. Ukázka
pøehledné mapy s mapovými listy viz
obr. 1.
V dalších letech docházelo k postupnému doplòování a upøesòování prvkù
v mapì a také popisných a identifikaèních informací o prvcích v legendách. Výrazným impulsem pro doplnìní
mapy zátìží byl od roku 2010 probíhající projekt 35/AKT „Komplexní øešení
problematiky metanu ve vazbì na stará

Obr. 3 - stav
z roku 2018

Křest publikace Karla Neubergera
V pátek 22. èervna 2018 se ve
støíbrském muzeu
sešli èlenové hornického spolku
s pozvanými hosty z Pøíbrami, Sokolova, Chodova,
Chomutova, Zbùchu, Prahy i ze
slovenského Pezinku a s dalšími
pozvanými hosty
na køtu již v poøadí 11. publikace
o støíbrském hornictví z pera Karla Neubergera. Pøi
zahájení hostùm
zazpíval pìvecký
soubor pøi ZŠ
Mánesova vedený
Blankou Èervenou. Horníci tomuto souboru podìkovali
za
vstøícný postoj
k jejich akcím
a ocenili pìvecký
soubor i vedoucí
souboru B. Èervenou diplomem.

Støíbrští horníci si rovnìž vzpomnìli na
svoji kamarádku z Pezinku B. Vilímovou, která zrovna slavila životní jubileum. Pøed vlastním køtem také pøedali
vyznamenání „støíbrský køíž“ D. Vilímovi za celoživotní dílo. Kmotry nové
knihy byli ti, kdo svojí malou mìrou
pøispìli k doslovu publikace (místostarosta mìsta Støíbra M. Záhoø, øeditel
DIAMO, s. p., o. z. SUL Pøíbram
Z. Skála, výkonný tajemník ZBSC Slovenska D. Vilím, V. Votava, J. Netrvalová). Autor komentoval, jak kniha
vznikala. Èastým dotazem úèastníkù
bylo: „Bude ještì jedna?“ Autor sdìloval, že to vypadá minimálnì ještì na
jednu publikaci. Tradicí pøi køtu každé
naší publikace je, že hosté si odnesou
domù jeden podepsaný výtisk, což se také stalo. Sešli jsme se opìt po delší dobì, bylo si o èem vyprávìt, a tak jsme se
rozcházeli plni dojmù. Velké podìkování patøí podporovatelùm, a to Nadaci
Landek z Ostravy a pøedevším panu
Pavlu Kohoutovi z Brna za finanèní
podporu pøi vydání této nové publikace.
Pozvánkou mùže být naše další setkání, a to 14. èervence v Plané, kde si kamarádi pøipomenou již 20 let od ukonèení tìžby uranu v západních Èechách.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

dùlní díla“, kdy byly do mapy postupnì
zakreslovány novì vzniklé odplyòovací
vrty VM-OV a monitorovací systémy
resp. místa kontinuálního mìøení. A dále došlo k rozlišení dùlních dìl na bezpeènostní prvky v majetku o. z. ODRA
a v majetku jiných subjektù viz obr. 2.
Ukázka výøezu aktuálního stavu mapy zátìží obr. 3.
Závìrem je možné konstatovat, že
mapa zátìží je živým dílem, které se
neustále vyvíjí a doplòuje. Mapa zátìží
slouží širokému spektru uživatelù a pomáhá øešit problematiku z rùzných odborných oblastí pøi zahlazování následkù po hornické èinnosti.
Soòa Blažková
Marcela Macíèková
o. z. ODRA
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