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Dozorčí rada státního podniku DIAMO má z řad zaměstnanců dva nové členy
Volby do Dozorèí rady øídila pøedsedkynì volební komise Bc. Vìra Reslová

Dne 16. ledna 2019 se konala na øeditelství státního podniku ve
Stráži pod Ralskem doplòovací volba dvou volených èlenù Dozorèí
rady státního podniku DIAMO na funkèní období 02/2019–01/2024.
Na konferenci volitelù zvolení volitelé ze všech odštìpných závodù
a øeditelství státního podniku v tajné volbì zvolili v souladu s Volebním øádem pro volby volených èlenù Dozorèí rady státního podniku
DIAMO, Stráž pod Ralskem, schváleným øeditelem státního podniku
DIAMO a pøedsedy odborových organizací pùsobících ve státním
podniku DIAMO dne 14. bøezna 2011, Jednacím øádem Dozorèí rady
státního podniku DIAMO ze dne 22. bøezna 2018 a v souladu se zákonem è. 77/1997 Sb., o státním podniku, z 8, zamìstnanci navržených,
kandidátù 2 èleny Dozorèí rady státního podniku DIAMO.
V úvodu konference pozdravila a pøivítala všechny pøítomné ná-

mìstkynì øeditele státního podniku pro ekonomiku a personalistiku
Ing. Jitka Prstková. Po schválení programu konference volitelù následovalo pøedstavení úèastníkù konference, a to všech 24 zvolených volitelù, 8 navržených kandidátù na voleného èlena Dozorèí rady a 7 navržených èlenù volební komise. Následovala volba volební komise,
která zvolila pøedsedkyní volební komise Bc. Vìru Reslovou. Ta
v souladu s volebním øádem pokraèovala v øízení konference volitelù.
Pøedsedkynì volební komise pøedstavila volitelùm 8 navržených kandidátù – Ing. Lenku Jirotkovou, Ing. Romana Smolu, Ing. Ivana Svobodu, Ing. Josefa Štádlera, pana Bohdana Štìpánka, Bc. Dagmar Vágnerovou, pana Viléma Válka a Ing. Pavla Vostarka – pøeètením jejich struèné charakteristiky. Dále seznámila volitele se zpùsobem hlasování
a úpravou volebních lístkù. Poté probìhla kontrola volební schránky

Z prùbìhu voleb

a její zapeèetìní. Po ovìøení totožnosti volitelù a jejich oprávnìnosti
k volbì byly volitelùm pøedány hlasovací lístky a probìhla tajná volba.
Po seètení hlasù pøedsedkynì volební komise zrekapitulovala prùbìh voleb, konstatovala, že bylo vydáno 24 hlasovacích lístkù, že bylo vhozeno 24 hlasovacích lístkù, že všechny hlasovací lístky byly
platné a vyhlásila výsledky voleb.
Novì zvolenými èleny Dozorèí rady státního podniku DIAMO se
stali pan Vilém Válek z odštìpného závodu Tìžba a úprava uranu
a pan Bohdan Štìpánek z odštìpného závodu GEAM.
Obìma zvoleným èlenùm Dozorèí rady Ing. Jitka Prstková poblahopøála
a všem úèastníkùm konference podìkovala a popøála št’astný návrat domù.
Bc. Vìra Reslová
vedoucí odboru øízení lidských zdrojù a sociálního programu, ØSP

Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě
V síni tradic Dolu Anselm na ostravském Landeku probìhlo koncem minulého roku slavnostní oceòování báòských záchranáøù. Pøedseda Èeského báòského úøadu Martin Štemberka pøedal Záchranáøské
záslužné køíže 22 záchranáøùm. Mezi vyznamenanými byli záchranáøi pracující na dolech spoleènosti OKD, záchranáøi ostravské HBZS
a také dva naši kolegové, zamìstnanci DIAMO, s. p., o. z. ODRA.
Václavu Vávrovi byl udìlen zlatý Záchranáøský záslužný køíž a Miloš
Hlavièka dostal bronzový Záchranáøský záslužný køíž.
Pan Václav Vávra byl po nástupu na Dùl František v Horní Suché
v roce 1984 zamìstnán na úseku vrtných služeb jako vrtmistr, od roku
1986 se po absolvování kurzu záchranáøù stal èlenem stálé hlídky
ZBZS, v roce 1991 absolvoval kurz mechanika. Po útlumu Dolu
František pøešel v roce 2002 pan Vávra na DIAMO, státní podnik,
odštìpný závod ODRA v Ostravì.
Na udìlení vyznamenání byl navržen za pøíkladné a iniciativní plnìní úkolù v báòském záchranném sboru, a to jak pøi práci na zajištìní bezpeènosti dolu, tak také v záchranáøských zásazích na Dole
Doubrava, Darkov a František. Nutné je rovnìž zmínit jeho aktivní
zapojení pøi zásazích bezprostøednì souvisejících s ochranou obyvatel a majetku pøi nekontrolovaných výstupech metanu v oblastech
s již ukonèenou hornickou èinností a pøi kontrolách a údržbì zlikvidovaných hlavních dùlních dìl.
Pan Miloš Hlavièka se vykonáním zkoušky na báòského
Pøedseda ÈBÚ Martin Štemberka pøedává zlatý Záchranáøský záslužný køíž Václavu Vávrovi
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Posouzení laboratoře o. z. SUL Příbram podle nové normy
Dne 21. listopadu 2018 probìhlo v laboratoøi
o. z. SUL Pøíbram posouzení odborné zpùsobilosti
laboratoøe po pìti letech.
Laboratoø Pøíbram se zabývá pøedevším analýzou vod a ovzduší, nejèetnìjšími stanoveními jsou
stanovení koncentrace uranu ve vodì a stanovení
objemové aktivity radia ve vodì. Za mìsíc zpracovává prùmìrnì 240 vzorkù, což pøedstavuje asi
600 stanovení.
Laboratoø je držitelem Osvìdèení o správné èinnosti laboratoøe od roku 2006. V roce 2008 probìhlo posouzení laboratoøe po tøech letech, v roce
2013 po pìti letech a ke konci loòského roku nastal
èas na další posouzení v pìtiletém intervalu.
Laboratoø posuzovali nezávislí posuzovatelé
ze Støediska pro posuzování laboratoøí ASLAB,
Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka. V roce 2018 byla novì vydána norma, která je klíèová pro každou laboratoø a podle které
jsou laboratoøe posuzovány – ÈSN EN ISO/IEC
17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibraèních laboratoøí (dále
jen nová norma). Toto vydání se pøipravovalo
delší dobu a dùvodem byla pøedevším harmonizace s požadavky normy ÈSN EN ISO
9001:2016.
Co pro nás znamená nové vydání normy? Pøedevším bylo nutno pøepracovat náš stìžejní dokument – Pøíruèku jakosti laboratoøe, jejíž struktura
se øídí strukturou normy 17025. Struktura normy
doznala znaèných zmìn, nezùstal kámen na kameni. Pùvodní norma mìla dvì hlavní kapitoly. V kapitole èíslo ètyøi byly formulovány požadavky na
management, v páté kapitole technické požadavky.
V nové normì jsou ètyøi hlavní kapitoly, v nichž

Laborantka Mgr. Lucie Benïáková

jsou uvedeny požadavky na strukturu, požadavky
na zdroje, procesy a na systém managementu. Jednotlivá témata jsou až na drobné výjimky v obou
vydáních normy, ale v odlišném uspoøádání. Vyplývá to z jiné filozofie rozdìlení oblastí systému
managementu.
Dále nové vydání normy znamená zvykat si na
nové termíny a nové dùrazy a pøístupy.
Pojmy, jako napø. zajišt’ování platnosti výsledkù,
kompetence laboratoøe, zkušební položky, dokumentovaná informace, externí poskytovatel dodávky, rizika a pøíležitosti, jsou pro nás nové, ale mají
nám dobøe známý obsah. Termíny jsou nové, požadavky nikoli.
Co se týèe pøístupu, nová norma se snaží prosadit dobrovolnost a promyšlenost. Ubyly povinné
vìci, došlo ke snížení normativních požadavkù.
Dokumentaci lze zeštíhlit, ale laboratoø si musí obhájit fungování systému a jednotlivých procesù.
Zdùraznìn je i pøístup založený na identifikaci, posouzení a øešení rizik.
Lze øíci, že zmìny v nové normì se týkají pøedevším terminologie a uspoøádání a nemají podstatný
vliv na požadavky na kompetenci laboratoøí.
Kromì kontroly dokumentace ve vztahu k nové
normì bylo dalším velkým tématem posouzení postupu pro odbìry vzorkù. Postupy pro odbìry vzorkù jsou posouzeny od roku 2011 a laboratoø jejich
posouzení zastøešuje.
Posuzovatelé zjistili shodu požadavkù normy se
skuteèností a laboratoø obdržela Osvìdèení
o správné èinnosti laboratoøe s platností do ledna
roku 2024.
Ing. Stanislava Dvoøáková
vedoucí oddìlení laboratoøe, o. z. SUL

Hornické spolky na audienci
u slovenského prezidenta
Ocenění pro báňské záchranáře v Ostravě
Miloš Hlavièka

Na pozvání slovenských hornických kamarádù
se èlenové Hornicko-historického spolku ze Støíbra zúèastnili ve ètvrtek 17. ledna 2019 pøijetí u Jeho Excelence prezidenta Slovenské republiky
Andreje Kisky. Støetnutí se uskuteènilo v prostorách prezidentského paláce na Hodžovì námìstí
v Bratislavì. Cca 45 èlenù hornických spolkù
a pozvaných hostù ze zahranièí a z akademického
prostøedí se dopoledne postupnì scházelo pøed palácem. Následovala osobní prohlídka a pøíprava
na setkání s vysvìtlením prùbìhu setkání. Pak
jsme již byli vyzváni k pøesunu do pøijímacího sálu. Pøesnì v 11.00 hod. zaznìla prezidentská fanfára. Prezident Kiska se hned ujal proslovu, ve
kterém nám vyjádøil velkou podporu a osobnì pøiznával, že takovéto delegace nepøijímá každý den,
myšleno v duchu hornických tradic, hornických
standart a sborového zaznìní hornické hymny

„Hornický stav budiž velebený“. Poté se ujal slova pøedseda ZBSC Slovenska Erik Sombathy. Následovalo pøedstavování jednotlivých delegací
s pøípitkem. Naše støíbrská delegace a ostatní èeští
zástupci stáli zleva, a tak prezident zahájil rozhovory s námi, jako prvními. Po skonèení rozhovorù
následovalo spoleèné foto všech zúèastnìných
a spoleèná fota jednotlivých delegací s panem prezidentem. Po ukonèení slavnostního programu nás
naši milí pøátelé pozvali na spoleèný obìd do velmi pøíjemného prostøedí bratislavského pivovaru.
Po spoleèném obìdì se již spolky zaèaly rozjíždìt
do svých domovù. Musíme konstatovat, že ètvrteèní den se vyvedl vèetnì velmi pøíjemné cesty
bez jakýchkoli dopravních komplikací.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

Václav Vávra
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záchranáøe dne 20. listopadu 1992 stal èlenem stálé
hlídky ZBZS na Dole Jeremenko a od roku 2002
pak èlenem ZBZS DIAMO, státní podnik, odštìpný závod ODRA v Ostravì. V roce 2015 absolvoval 10denní speciální výcvik pro vedoucí ZBZS na
HBZS v Ostravì-Radvanicích. V souèasnosti vykonává funkci mechanika degazace, požárního dùlního.
Na udìlení vyznamenání byl navržen za pøíkladné a iniciativní plnìní úkolù v báòském záchranném sboru, a to jak pøi práci na zajištìní bezpeènosti dolu, tak také v záchranáøských zásazích na
dole. Rovnìž je u nìj nutno zmínit jeho aktivní zapojení pøi zásazích bezprostøednì souvisejících
s ochranou obyvatel a majetku pøi nekontrolovaných výstupech metanu v oblastech s již ukonèenou hornickou èinností a pøi kontrolách a údržbì
zlikvidovaných hlavních dùlních dìl.
Resortní medaile „Záchranáøský záslužný køíž“
se udìluje za výjimeèné zásluhy pøi záchranì života nebo majetku projevené pøi zásahu báòských

záchranáøù, pøi cestì k zásahu nebo pøi výcviku.
Mùže být udìlena i za zvláštní zásluhy o zvýšení
odborné úrovnì báòské záchranné služby nebo
záchranáøské taktiky, a to pøi splnìní podmínky
nejménì 10 let èinnosti v báòské záchranné službì.
Medaile udìluje a pøedává pøedseda Èeského báòského úøadu.
Obìma výše jmenovaným kolegùm a kamarádùm chci upøímnì podìkovat jménem státního
podniku DIAMO za jejich práci v kolektivu záchranného sboru. Jsem rád, že jsem mohl být pøítomen slavnostního aktu a pøipojit se tak k prvním
gratulantùm po pøedání ocenìní. Zároveò se chci
touto cestou rozlouèit s panem Václavem Vávrou,
který po více než tøicetileté praxi ve sboru ukonèil
svou aktivní èinnost a k 1. lednu 2019 odešel do
zaslouženého dùchodu. Václave, pøeji ti pevné
zdraví a užij si dùchodový odpoèinek co možná
nejdéle.
Zdaø Bùh!
Ing. Radovan Rudický, Ph.D.
vedoucí odd. vìtrání, ZBZS
a degazace, o. z. ODRA

Po skonèení rozhovorù následovalo spoleèné fotografování
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Vánoční turnaj ve volejbale 2018

Vánoèní turnaj ve volejbale – ukonèení
Dne 27. prosince 2018 se uskuteènil Vánoèní turnaj ve volejbale v tìlocviènì ve
Stráži pod Ralskem. V 9.00 hodin bylo
rozlosováno a turnaj mohl zaèít. Pozdìjší pøí-

chozí byli dolosováni. Atmosféra byla úžasná a sportovní výkony na nejvyšší úrovni.
Chtìli bychom podìkovat Základní
odborové organizaci o. z. TÚU za fi-

nanèní pøíspìvek, který byl poskytnut
na zaplacení tìlocvièny.
Za organizátory Miroslav Dulíèek,
Josef Markvart a Karolína Nýbergová

25 let od ukončení těžby
v ostravské dílčí pánvi

Dne 23. února 2014 nás navždy náhle a tiše opustila
naše kolegynì a kamarádka

Ing. Helena Valapková.
HELENKO, jsi stále v našich srdcích a vzpomínkách.
Kolegové z oddìlení životního prostøedí o. z. TÚU
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.

Pøed 25 lety byla ukonèena tìžba èerného uhlí v ostravské dílèí pánvi
Ostravsko-karvinského revíru na posledním èinném Dole Odra v Ostravì,
který je v souèasnosti ve správì odštìpného závodu ODRA státního podniku
DIAMO. Ostravská dílèí pánev (dále
ODP) Ostravsko-karvinského revíru
(dále OKR) je jeho západní èástí, která
na východì sousedí s petøvaldskou dílèí
pánví a je rozdìlena do osmi dnes již
pøevážnì zrušených dobývacích prostorù (Pøívoz, Mariánské Hory, Svinov,
Slezská Ostrava I, Slezská Ostrava III,
Vítkovice, Heømanice a Michálkovice).
Celková rozloha dobývacích prostorù
v ODP je 111,3 km2 a jsou situovány na
katastrálních územích mìstských èástí
statutárního mìsta Ostrava, mìsta
Rychvald a obcí Ludgeøovice a Vrbice.
Prvním ovìøeným a pøesnì lokalizo-

vaným místem nálezu kamenného uhlí
v ODP byl jeho objev ve Slezské Ostravì v lokalitì Buròa v roce 1763. Pravidelná tìžba byla v ODP zahájena již
v 80. letech 18. století, kdy byly také propùjèeny
první dùlní míry.
Prùzkum
prospektorùm
usnadòovaly zejména èetné výchozy uhelných
slojí až na povrch (tzv.
karbonská okna). Rozvoj
hornické èinnosti v 18. a 19. století
v ODP ovlivnili nejvíce podnikatelé
z hrabìcího rodu Wilczkù, knížecího
rodu Salmù, Rakouská báòská a hutní
spoleènost, Severní dráha Ferdinandova, Tìžíøstvo bratøí Kleinù, Zwierzino-

vo kamenouhelné tìžíøstvo, Tìžíøstvo
Vondráèek a spol. a pøedevším Vítkovické horní a hutní tìžíøstvo
(Rothshildové). Po roce 1945 zaèal
v ODP doly zakládat
i
èeskoslovenský
stát. Posledním dolem, který zde byl založen v roce 1963, byl
Dùl Rychvald v Rychvaldì. Postupnì bylo na
území ODP za více než
200 let vyhloubeno celkem 316 jam a vyraženo 62
štol. Dobývací práce probíhaly nejprve v tzv. mìlkých dolech a cca od
poloviny 19. století i v dolech hlubinných. Kvalitní èerné uhlí se dobývalo
ve všech dílèích vrstvách ostravského
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ZOO o. z. TÚU si Vás dovoluje pozvat
na 11. ročník
Putovního poháru ředitele o. z. TÚU

Vyhlašuje se 7. ročník
halového fotbalového turnaje
o pohár ředitele o. z. TÚU

Vážení zaměstnanci se sportovním duchem, dovolte mi Vás pozvat
na bowlingový turnaj Putovní pohár ředitele o. z. TÚU.
Místo: Liberecká Tipsport aréna
Termín: 9. 4. a 11. 4. 2019 vždy od 15.00 do 18.00 hodin
Doprava: Vlastní

ZOO o. z. TÚU vypisuje již 7. ročník turnaje
v sálové kopané, který se uskuteční v sobotu 16. února 2019
od 8.30 hodin opět ve sportovní hale ve Stráži pod Ralskem.

Přihlásit do turnaje se mohou pouze čtyřčlenná družstva sestavená za úseky,
která přispějí na ceny 50 Kč/osoba, tedy 200 Kč/družstvo. Vybrané finanční prostředky budou investovány výhradně do cen a účet bude kdykoli k nahlédnutí.
Ceny budou předány na oslavách Dne horníků (6. 9. 2019).
Přihlášky pro čtyřčlenná družstva s finanční spoluúčastí přijímám do 12. 3. 2019
na tel. čísle 4081 (725 058 978) nebo na adrese valek@diamo.cz.
Vilda Válek, ZOO o. z. TÚU

Kdo letos vyzve loňského vítěze,
tým TORNÁDO CHÚ, a převezme putovní pohár z rukou ředitele
o. z. TÚU Ing. Tomáše Rychtaříka?
Zájemci o účast se mohou hlásit
do 8. února 2019 na tel. 602 408 822
(pouze při směnách A a B).
Čeněk Holý a Vilém Válek, ZOO o. z. TÚU
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25 let od ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi
Pohled na areál Dolu Heømanice v 70. letech 20. století
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souvrství (èlenìno shora dolù): porubské vrstvy, jaklovecké vrstvy, hrušovské a petøkovické vrstvy. Dobývací
práce byly realizovány na jednotlivých
dolech od povrchu až do hloubky
1 350 m pod povrchem (Dùl Bezruè ve
Slezské Ostravì). Razicí a zejména dobývací práce probíhaly zpoèátku pøevážnì ruènì nebo pomocí trhací práce,
od poèátku 20. století byla postupnì
zavádìna mechanizace. V ražbách byly

nasazovány nakladaèe a razicí kombajny domácí i zahranièní produkce. Dobývání pak zaèaly ulehèovat brázdicí
stroje, kombajny, pluhy a škrabáky.
S ohledem na vysoký podíl nízkých
slojí (dobývaly se sloje o mocnosti již
od 0,4 m) v ležmém až strmém uložení
(0 až 90 stupòù) a èetnou tektoniku èinil podíl tìžby z ruèních porubù v ODP
ještì v 90. letech 20. století až 50 %. Za
více než 200 let zde bylo vytìženo celkem cca 450 milionù tun èerného uhlí.
Nejvyšší tìžby v ODP bylo dosaženo

v roce 1940, kdy bylo vytìženo celkem
6,712 milionù tun. Uhlí z ostravských
dolù na rozdíl od karvinských dolù bylo pøevážnì koksovatelné až antracitické. Nevýhodou, s ohledem na uvedené složité úložní pomìry, byly vyšší
náklady na tìžbu. To bylo také po roce
1989 hlavním dùvodem postupného
útlumu tìžby a následnì likvidace dolù.
Ještì v roce 1990 pracovalo v ODP na
ètyøech dùlních odštìpných závodech
OKD, a. s., (Dùl Jan Šverma, Dùl
Heømanice, Dùl Ostrava a Dùl Odra)

Osazení banneru v komoře
vodotěžního kola

celkem 19 953 zamìstnancù na 19 èinných lokalitách (závodech) s 36 provozovanými jámami. Celková tìžba
v ODP v roce 1990 èinila 2,912 milionù tun uhlí. K ukonèení tìžby v ODP
došlo na základì schváleného útlumového programu dne 30. èervna 1994
na odštìpném závodì ODRA (závod 1 – Pøívoz) vytažením posledního
dùlního vozíku.
Bìhem existence hornické èinnosti
v ODP došlo k mnoha mimoøádným
událostem (výbuchy a vzplanutí metanu, samovznícení, zápary, požáry, prùvaly vod, dùlní otøesy, závaly atd.), pøi
kterých pøišly o život stovky pracovníkù. Z hlediska poètu obìtí byl nejtragiètìjší výbuch dùlního plynu 29. èervence 1867 na Dole Hlubina v Moravské Ostravì, kdy zahynulo 64 horníkù.

V souèasné dobì je technická likvidace dolu a povrchu v ODP doèasnì
ukonèena a bude pokraèovat až po
ukonèení èerpání dùlních vod, které je
souèástí ochrany ložiska èerného uhlí
v karvinské dílèí pánvi Ostravsko-karvinského revíru. Sanace a rekultivace
území dotèeného tìžbou zde budou probíhat ještì mnoho let. Hornickou slávu,
kromì èinného areálu vodní jámy Jeremenko v Ostravì-Vítkovicích, pøipomíná areál Hornického muzea na Landeku
v Ostravì-Petøkovicích, muzeum na
Dole Michal v Ostravì-Michálkovicích,
Dùl Hlubina v Moravské Ostravì a také
nìkolik samostatných památkovì chránìných jámových budov s tìžními vìžemi a úèelových objektù – koupelny,
strojovny, koèárovny atd., které jsou
rozptýleny po celém území Ostravy.
Ing. Libor Jalùvka, MBA
vedoucí odboru pøípravy a realizace
útlumu, o. z. ODRA

Areál Jeremenko - tìžní vìž jámy Jeremenko è. 3

Masopust v Hornickém muzeu Příbram
Masopust v Hornickém muzeu

Umístìný banner zpestøuje prohlídky ve štole Prokop

Èlenové hornického spolku provedli v sobotu 12. ledna osazení banneru v komoøe vodotìžního kola, který
znázoròuje kolo s popisem, jak to zde pøed 100 lety fungovalo. Grafiku a realizaci zajistil K. Neuberger, osaze-

ní provedli K. Èech, V. Nejedlý, J. Kliment a autor. Jedná se o další zpestøení prohlídek ve štole Prokop.
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

V sobotu 9. bøezna 2019 navštíví
v 10 hodin již tradiènì Hornické muzeum Pøíbram vyhlášené bohutínské maškary. Havíøský masopust s lidovou veselicí v prostøedí historických báòských
objektù se na rozdíl od mnoha jiných
obdobných akcí vyznaèuje øadou specifik spjatých právì s industriálním prostøedím královského horního mìsta.
Prùvod masek, mezi nimiž nemohou
chybìt havíøi èi dùlní skøítci permoníci,
vyrazí za doprovodu kapely z nedaleké
hornické vsi Bohutín a dojde až k bránì
Ševèinského dolu na Bøezových Horách. Vede ho tajuplný duch okolních
brdských lesù Fabián, kterého doprovází Kecal, jakož i pestrá družina dalších
fantaskních bytostí. U brány dolu je pøivítá øeditel muzea Josef Velfl, který si
s nimi pøipije a udìlí jim souhlas ke
vstupu na nádvoøí dolu, kde se poté
odehraje nìkolik humorných scének

èerpajících z bohatých hornických tradic. Souèástí programu budou také hornické písnièky.
Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Pøíbram
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