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Den otevřených dveří ve Stráži pod Ralskem

Návštìvníci pøi komentované prohlídce technologie
V sobotu dne 8. èervna 2019 se v areálu Neutralizaèní a dekontaminaèní stanice NDS 6 konal den otevøených dveøí s. p. DIAMO, odštìpného závodu Tìžba a úprava uranu. Za pøíjemného poèasí nás navštívilo na 500 lidí z øad souèasných i bývalých zamìstnancù a jejich
rodin i ostatních obyvatel regionu.
Velký zájem byl o prohlídky vlastní technologie NDS 6, adrenalinovou jízdu na vybudované lanovce Støediska závodní báòské záchranné

stanice, vyzdvižení plošinou nad budovy areálu s rozhledem po okolí
a neménì atraktivní byla pro dospìlé i jejich dìti ukázka schopností øidièe bagru Kaiser, který nìkolikrát bìhem akce pøedvedl, jak se bagr
sám naloží a zase složí z korby nákladního automobilu.
Souèástí dne otevøených dveøí byla i projížïka autobusem,
v rámci které se na ètyøech zastávkách v okolí seznámili úèastníci
s revitalizací údolní nivy v oblasti odvalu jámy è. 13, ohlubòovým

povalem jámy è. 3 Dolu Hamr I a v areálu Dolu Køižany I bylo možno zhlédnout jeho rekultivaci a øízenou sukcesi vegetace na odvalu
jámy è. 5.
Dìkujeme touto cestou všem návštìvníkùm za zájem a souèasnì
dìkujeme všem zamìstnancùm, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci této akce.
Vedení o. z. TÚU

Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO
Odštìpný závod ODRA pøevzal od 1. bøezna 2019 oprávnìní a závazky vyplývající z pøedmìtu smlouvy o koupi èásti závodu, kterou
státní podnik DIAMO uzavøel s prodávajícím, spoleèností
AQUATEST, a. s. Uvedenou èást závodu pøedstavuje støedisko èištìní podzemních vod na lokalitì lagun OSTRAMO.
Prostøednictvím tohoto støediska èištìní podzemních vod zajišt’ovala
spoleènost AQUATEST, a. s., z pozice èlena „Sdružení ÈISTÁ
OSTRAVA“ jako zhotovitele, v období let 2005 až 2016, práce související se sanací saturované zóny v rámci odstraòování ekologické zátìže skládky odpadù z provozu bývalé rafinérie – lagun OSTRAMO –
dle schváleného Realizaèního projektu „NÁPRAVNÁ OPATØENÍ –
LAGUNY OSTRAMO“. K datu 15. srpna 2016 zhotovitel ukonèil sanaci podzemní vody a kvartérních štìrkù dle Realizaèního projektu,
pøièemž další práce probíhaly dle „Projektu pøeklenovacího ochranného èerpání a monitoringu v prostoru lagun OSTRAMO“ do prosince
2017 a pokraèovaly v roce 2018 dle „Projektu pøeklenovacího ochranného èerpání a monitoringu v prostoru lagun OSTRAMO – revize“.
Dílèí etapa realizovaných nápravných opatøení byla zhotovitelem
ukonèena a vyhodnocena v „Etapové zprávì sanace saturované zóny“.
V dalším období bude v areálu lagun pokraèovat sanace nesaturované zóny energetickým využitím, resp. odstranìním upravených nebezpeèných odpadù, tzv. „nadbilanèních kalù“, v souladu se zákonem
è. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znìní. Termín vymístìní
veškerého obsahu nadbilanèních kalù z areálu lagun je nejpozdìji do
konce roku 2020.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Èistírna lagunových vod
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Rozšíření činností o. z. ODRA v areálu lagun OSTRAMO
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Po vymístìní nadbilanèních kalù z prostoru lagun bude zpracována úèelová analýza rizik, která
vyhodnotí profil a stratifikaci zbytkového zneèištìní prostoru odtìžby v lagunì R3 a výsledky monitoringu výskytu rozpuštìných solí, pøípadnì dalších kontaminantù, vnì sanovaného prostoru. Následnì budou kontaminované zeminy a navážky
v lagunách R0, R1, R2 a R3 øízenì odtìženy, upraveny stabilizací na stanovené cílové limity a zpìtnì
uloženy do prostoru lagun. V pøípadì externího odstranìní extrémnì kontaminovaných zemin a navážek, jejichž úprava na stanovené cílové limity nebude možná, budou vždy tyto materiály považovány za nebezpeèný odpad a odstraòovány v souladu
s aktuálnì platnou legislativou. Tento postup je
pøedepsán platným Stanoviskem Ministerstva životního prostøedí k realizaci nápravných opatøení
vedoucích k odstranìní staré ekologické zátìže
„Laguny Ostramo“ v Ostravì – Mariánských Horách, è. j. MŽP/2018/750/770 ze dne 10. dubna
2018 (Stanovisko MŽP). Realizaci prací odbornou

firmou bude pøedcházet posouzení projektovaného
øešení zámìru v souladu se zákonem è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném
znìní.
Na proces stabilizace zemin a materiálù nebude
dle uvedeného Stanoviska MŽP aplikován režim
zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, za pøedpokladu, že dekontaminované materiály budou uloženy
zpìt do geotechnicky vhodnì zabezpeèených prostor vytìžených lagun. V souèasné dobì je však
pøipraven Ministerstvem životního prostøedí nový
zákon o odpadech, který bude teprve pøedložen
k projednání v obou komorách Parlamentu Èeské
republiky, a v rámci projednání mùže doznat èetných zmìn oproti znìní návrhu z meziresortního
pøipomínkového øízení. Transformace nového zákona do legislativy by mìla probìhnout do èervna
2020, s úèinností od 1. ledna 2021. Mohu konstatovat, že zmìny legislativy v oblasti ochrany životního prostøedí mìly v uplynulých letech nìkolikrát
nezanedbatelný vìcný i èasový vliv na schvalovací
procesy postupù nápravných opatøení na lokalitì
lagun OSTRAMO.

Po celou dobu sanace nesaturované zóny vèetnì
souèasné etapy vymístìní nadbilanèních kalù bude odštìpný závod ODRA provádìt v technologicky odpovídajícím rozsahu èerpání podzemních
vod a odèerpávání akumulovaných dešt’ových srážek z prostoru lagun OSTRAMO s jejich následným zpracováním na pøevzaté èistírnì lagunových
vod (ÈLV). Rozšíøení èinností o. z. ODRA zahrnuje zajištìní monitoringu podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO a okolí. Náplò monitoringu je vymezena ve Stanovisku MŽP. Rozsah
a èetnost monitoringu a konkretizace monitorovaných vrtù jsou uvedeny v provádìcím projektu,
který byl zpracován dodavatelsky osobou
s osvìdèením odborné zpùsobilosti projektovat,
provádìt a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace.
Návrh projektu prošel oponentním øízením za
úèasti MF, MŽP a ÈIŽP.
Pøevzetí èásti závodu, vèetnì 15 zamìstnancù
obsluhy, probìhlo vzhledem k nutnosti zajištìní
nepøetržitého èištìní lagunových vod bez pøerušení
provozu ÈLV. Od okamžiku pøevodu probìhly

v odborných útvarech administrativní práce, jejichž
cílem bylo zaèlenìní formálnì zaniklého støediska
èištìní podzemních vod do organizaèní struktury
odštìpného závodu ODRA na pozici pracovištì
v pùsobnosti oddìlení laguny ve funkèní podøízenosti støedisku Povrch.
Souèasnì jsou vedením odštìpného závodu
ODRA stanoveny úkoly pro zaèlenìní procesu
èištìní lagunových vod do certifikovaného systému environmentálního managementu oddìlení laguny dle ÈSN EN ISO 14001:2016. S tím souvisí
naplnìní právních požadavkù nejen v oblasti
ochrany životního prostøedí, tj. napø. splnìní
oznamovací povinnosti nabyvatele vodního díla,
aktualizace provozních øádù vodního díla a stacionárního zdroje zneèišt’ování ovzduší, zpracování
dokumentace BOZP a PO provozu ÈLV, provedení výbìru dodavatelù nezbytných dodávek a služeb pro zajištìní provozu ÈLV dle podmínek zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní.
Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
specialista sanaèních prací, o. z. ODRA

Státní podnik pomohl zvládnout útlum těžby na Ostravsku a nastartovat jeho další rozvoj
Ostravsko si letos pøipomíná 25 let od ukonèení
tìžby uhlí. Na základì schváleného útlumového
programu tìžba v tzv. ostravské dílèí pánvi skonèila 30. èervna 1994 vyvezením posledního dùlního
vozíku na závodì Odra v Pøívoze. Život na ostravských šachtách ale neskonèil. Zaplnily je rùzné firmy a také turisté. Ve správì státního podniku
DIAMO zùstává 15 dùlních areálù. Zahlazování
následkù tìžby potrvá ještì mnoho let.
Od roku 2002 se o areály zavøených dolù a další
èinnosti související s útlumem tìžby i ochranou
obyvatel stará státní podnik DIAMO. Jeho odštìpný
závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace
uzavøených ostravských dolù Šverma, Heømanice,
Ostrava a Odra, ke kterým byl organizaènì zaèlenìn
Dùl J. Fuèík a pøipojeny závody František, Paskov
a pozdìji Barbora z karvinské a jižní èásti revíru.
Zhruba polovinu z 647 pøevzatých objektù státní
podnik postupnì zlikvidoval. Jednalo se o budovy
ve špatném stavu nebo takové, o které nebyl žádný
zájem. Celkem 307 objektù ale našlo nové uplatnìní. Velkou èást si koupili noví majitelé (167 objektù), 40 objektù bylo darováno obcím a Moravskoslezskému kraji (napø. Dùl František a Dùl
Hlubina) a 8 jich bylo pøevedeno na Národní památkový ústav (Dùl Michal). Ve správì státního
podniku DIAMO zùstává 92 objektù, které buï využívá pro své èinnosti, nebo je pronajímá.
Areály šachet zaplnily firmy a podnikatelé
Pøes rùzná specifika a omezení areály šachet postupnì získaly nové využití. Podniká v nich 200 firem, které zamìstnávají zhruba 3 300 lidí. Pøevažuje strojírenská výroba, stavební èinnost, logistická
èinnost a skladování. Mezi nejúspìšnìjší areály
pod správou s. p. DIAMO z pohledu nového využití patøí Dùl J. Šverma v Ostravì, kde pracuje v rùzných firmách pøes tisíc lidí. Vytížený je také Dùl
Jeremenko, kde kromì odštìpného závodu ODRA
pùsobí dvì desítky firem, které zamìstnávají 500
lidí. Velmi úspìšný je také areál Dolu František
v Horní Suché, který s. p. DIAMO po úpravách
a demolicích nepotøebných objektù bezúplatnì pøevedl v roce 2005 na obec. V roce 2010 byla zdejší
prùmyslová zóna vyhlášena „Brownfieldem roku“.
Nìkteré „pozùstatky“ dùlní èinnosti jsou památkovì chránìné. Státní podnik DIAMO peèuje
o 13 nemovitých a movitých kulturních památek,
mezi kterými jsou tìžní vìže a nìkteré další objekty
i dùlní zaøízení. Státní podnik památky postupnì
opravil, udržuje je, a pokud to jde, tak i pronajímá.

stupy dùlních plynù na povrch. Desátým rokem
pracuje odštìpný závod ODRA na systému protimetanových opatøení. Za dobu projektu pracovnì
nazvaného „Velký metan“ bylo provedeno 194
odplyòovacích vrtù, 15 drenážních odplyòovacích
systémù, vybudovány byly 3 aktivní odplyòovací
systémy pro øízené a cílené odsávání dùlních plynù z podzemí a 127 elektronických monitorovacích systémù se snímaèi pro mìøení koncentrací
dùlních plynù a dalších parametrù. Na dispeèink
státního podniku DIAMO na bývalém Dole Jeremenko je napojeno více než pìt stovek èidel.
Dispeèerské pracovištì funguje nepøetržitì a v pøípadì potøeby vysílá na místo povìøené pracovníky.
Souèástí projektu bylo rovnìž statické zajištìní
vybraných starých dùlních dìl – štol, které ohrožují obèanskou zástavbu možným propadem nadložních vrstev. Prùbìžnì probíhá i pravidelná údržba
a monitoring 293 starých dùlních dìl a døíve realizovaných odplyòovacích vrtù a elektronických
monitorovacích systémù.
Dopady tìžby øešíme stále
Dalším úkolem státního podniku je zahlazování
následkù po hornické èinnosti. Od roku 2002

odštìpný závod ODRA uskuteènil 41 sanaènì-rekultivaèních staveb na ploše 207,5 ha. Mezi nejvìtší a nejnároènìjší projekty patøila sanace a rekultivace odvalu dolu Václav a bývalé koksovny
v Orlové, kde se našly nebezpeèné látky charakteru
dehtù a dalších odpadù z koksochemického procesu, nebo rekultivace kalové nádrže flotaèních hlušin úpravny bývalého dolu Paskov a pøilehlého
Oprechtického potoka. Rozsáhlým projektem je také sanace nejvìtšího ostravského odvalu Heømanice, který vykazuje termickou aktivitu. Práce na
nìm se odhadují ještì na nejménì 10 let.
Pod odštìpný závod ODRA patøí sociální centrum, které vyplácí mìsíènì náhrady za ztrátu na
výdìlku (renty) a zvláštní pøíspìvek bývalým horníkùm (ZPH). Jednou roènì se provádí výplata deputátního uhlí. Dále vyplácí sociální dávky ke zmírnìní sociálních dopadù útlumu tìžby a restrukturalizace OKD. Pro pøedstavu v roce 2004 sociální centrum v Ostravì vyplácelo zhruba 6 000 rent, 30 000
deputátù a 3 000 zvláštních pøíspìvkù horníkùm
(ZPH). Pøed lety se vyplácela horníkùm na uvedených pøíspìvcích více než miliarda korun roènì.
Objem vyplácených sociálnì zdravotních nákladù
ale každoroènì klesá s tím, jak postupnì zanikají
nároky jednotlivých poživatelù. V letošním roce
pøedpokládáme výplatu kolem 300 milionù Kè.
Náklady na útlum tìžby v miliardách
Celkové náklady na útlum dolù v ostravsko-karvinském revíru za období 1991 až 2018 dosáhly
èástky 37 mld. Kè. Z toho zhruba dvì tøetiny tvoøí
tzv. mandatorní sociálnì zdravotní náklady, tedy
výše uvedené pøíspìvky horníkùm, renty a deputáty. Jednu tøetinu pøedstavují náklady na technickou
likvidaci a zahlazování následkù hornické èinnosti.
Do tìchto nákladù jsou zahrnuty: náklady na provozní a likvidaèní práce v dole i na povrchu, èerpání dùlních vod, sanaci a rekultivaci pozemkù dotèených tìžbou, dotace Ministerstva kultury na obnovu památek, náklady na dùlní škody a sociálnì
zdravotní náklady související s útlumem (ZPH
zdravotní a útlumový, odstupné dle ZP, vìrnostní
pøídavek horníkù).
Všechny tyto èinnosti a navíc práce na lagunách
po chemièce OSTRAMO obstarává aktuálnì 290
pracovníkù odštìpného závodu, 130 z nich jsou bývalí zamìstnanci šachet.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA,
a Ing. Libor Jalùvka, MBA
o. z. ODRA

Dne 8. èervna 2019 se konal 21. sjezd Èeské spoleènosti pro jakost (dále ÈSJ). Úèastníci sjezdu se již
tradiènì sešli v budovì Èeského svazu vìdeckotechnických spoleèností z. s. na Novotného lávce 200/5,
Praha 1. O programu a prùbìhu tohoto sjezdu jsem
byl informován Ing. Petrem Kotenem, výkonným øeditelem ÈSJ. Hodnotila se èinnost za uplynulé období, èinnost dozorèí rady, výsledky hospodaøení 2018
a projednán byl návrh rozpoètu na rok 2019, strategické zámìry pro období 2019–2022, jmenování nových èestných èlenù ÈSJ. Úèastníci sjezdu si také
pøipomnìli sté výroèí narození PhDr. Anežky Žalu-

dové (narodila se ve Skotsku jako Agnes Waddellová, *22. 7. 1919, ✝13. 1. 1999), byla zakládajícím
èlenem ÈSJ a od zaèátku její èestnou pøedsedkyní.
Tento 21. sjezd ÈSJ byl také sjezdem volebním. Volili se noví èlenové pøedsednictva ÈSJ (9 èlenù) a dále noví èlenové dozorèí rady ÈSJ (5 èlenù). S potìšením mohu konstatovat, že do pøedsednictva ÈSJ byl
zvolen zástupce s. p. DIAMO Ing. Eduard Horèík,
který byl následnì zvolen i místopøedsedou pøedsednictva ÈSJ. Gratulujeme!
Ing. Marian Böhm
pøedstavitel vedení s. p. DIAMO pro kvalitu

Èerpání dùlních vod
Mezi nejvýznamnìjší patøí opravy v areálu Barbora
v Karviné nebo P. Bezruè v Ostravì. Oprava jámové
budovy s tìžní vìží v areálu Dolu Alexander v Ostravì dokonce získala v soutìži Stavba Moravskoslezského kraje za rok 2017 zvláštní ocenìní poroty a za
rok 2018 v soutìži Ostravská stavba roku 2018 èestné uznání. Státní podnik prezentuje památky veøejnosti napøíklad formou dnù otevøených dveøí.
Chráníme obyvatele i uhlí
Kromì správy majetku patøí mezi hlavní èinnosti
odštìpného závodu èerpání dùlních vod. Pro zajištìní bezpeènosti dosud èinných dolù na Karvinsku
pøed nebezpeèím prùvalù, pøípadnì pøetokù dùlních vod ze zatopených dolù s ukonèenou èinností,
provozuje s. p. DIAMO systém udržování konstantní hladiny v zatopených dolech. K zajištìní tohoto požadavku byly vybaveny potøebnou technikou dvì vodní jámy – na Dole Jeremenko v Ostravì a na Dole Žofie v petøvaldské dílèí pánvi. Prùmìrné množství vyèerpaných dùlních vod v posledních letech je 6,3 mil. m3 za rok. Celkem bylo
vyèerpáno už pøes 100 mil. m3.
DIAMO, s. p., také chrání ostravsko-karvinskou
aglomeraci pøed ohrožením nekontrolovanými vý-
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Dětské rybářské závody na Velké Rašelině

Vzpomínka na Ing. Jana Cundrlu
Ve ètvrtek 16. kvìtna 2019 nás opustil dlouholetý kolega a pøítel Ing. Jan Cundrla.
Jeho životní cesta skonèila právì v den jeho 76. narozenin.
Po absolvování gymnázia a studiu na VŠB Ostrava nastoupil do zamìstnání
k uranovým dolùm v Dolní Rožínce. Po práci v rùzných technicko-hospodáøských funkcích nastoupil v roce 1975 na dùl Rudý Øíjen Olší jako hlavní inženýr. V roce 1978 byl jmenován øeditelem tohoto dolu a funkci zastával až do
jeho uzavøení. Poslední vytìžený vùz rudy pøevzal 17. bøezna 1989 a zahájil
likvidaci. Ve funkci øeditele dùlního závodu poté pokraèoval na závodì
Rožná I. Po naplnìní expozièní doby v roce 1991 od uranových dolù odešel.
V roce 2001 se pøestìhoval do své rodné Strážnice, kde mìl spoustu pøátel
a spolužákù a mohl se vìnovat svému velkému koníèku – numismatice.
Jako bývalí zamìstnanci dolu Olší nikdy nezapomeneme na jeho pøátelskou
a kamarádskou povahu. Kdo se na nìj obrátil s jakýmkoliv problémem, vìdìl,
že náš „Jenda“ se bude snažit v rámci svých možností pomoci. Bude nám chybìt jeho typické: „Tak co, høibe, jde to?“
Smutná zpráva o úmrtí nás zastihla tìsnì pøed 24. kvìtnem, kdy se ve smuteèní síni ve Strážnici konalo poslední rozlouèení. Za zvukù jeho oblíbené cimbálovky se s ním rozlouèila nejen rodina, pøátelé a známí, ale i zástupci klubu
bývalých zamìstnancù dolu Olší.

Dne 18. kvìtna 2019 poøádala za
krásného poèasí naše místní organizace
Èeského rybáøského svazu, z. s., na rybníku Velká Rašelina jako každoroènì
dìtské rybáøské závody spojené s dalšími soutìžemi v rámci oslav Mezinárodního dne dìtí. Již pøed sedmou hodinou
ranní pøicházeli první nedoèkavci, aby
si po registraci vylosovali místo u vody
a náležitì se pøipravili na rybolov.
V osm hodin dal hlavní rozhodèí pokyn
a všech 26 dìtí soutìžících v rybolovu
nahodilo své udièky. V prùbìhu následujících tøí hodin se podaøilo vytáhnout
více ryb než dospìlým závodníkùm
o dva týdny døíve. Po skonèení rybolovu a pøemìøení a zapsání úlovkù následovala hodinová pøestávka na obèerstvení. Maminky napekly koláèe, buchty, štrùdly, na výbìr toho bylo opravdu
hodnì, kdo mìl chut’, dal si vyuzeného
buøtíka nebo klobásku, k mání byla i polévka. Po zahnání hladu následovaly
další soutìže pro dìti, jako tøeba poznávání ryb, házení kroužkù, chytání polystyrenových rybièek a podobnì. Tìchto soutìží se již zúèastnilo celkem 37
dìtí ve vìku od dvou do patnácti let. Po
skonèení soutìží a vyhodnocení výsledkù následovalo jejich vyhlášení, a to jak
v rybolovu, tak v ostatních soutìžích.

Každý ze zúèastnìných si odnesl krásné
ceny a diplom, ti nejlepší byli navíc
odmìnìni krásnými poháry. Závìrem
lze shrnout, že celá akce se dle mého
názoru velmi zdaøila, úèast dìtí byla
podstatnì lepší než v pøedchozím roce.
Velké podìkování patøí všem, kteøí se
na organizaci závodù osobnì podíleli,
maminkám, které dìtem napekly, a zejména sponzorùm, jako napø. Odborové
organizaci s. p. DIAMO, Dùl Hamr I èi

Základní odborové organizaci o. z.
TÚU a nìkterým dalším, kteøí pøispìli
jak finanènì, tak i vìcnými cenami. Podìkování patøí též mìstu Stráž pod
Ralskem, které akci podpoøilo v rámci
grantového programu. Již nyní se tìším
na další roèník a vìøím, že se nám jej
podaøí opìt zorganizovat.
Luboš Plešinger
jednatel MO ÈRS,
Stráž pod Ralskem
Úèastníci dìtských rybáøských závodù

Technické setkání Koordinační skupiny pro lokality
ovlivněné bývalou těžbou uranu ve střední Asii
Ze zasedání skupiny

Jendo, posíláme Ti poslední Zdaø Bùh!
Za klub bývalých zamìstnancù dolu Olší – Petr Bukal, pøedseda

Do hornického nebe odešel JUDr. Dušan Vilim
Na konci kvìtna t. r. zasáhla hornickou obec velmi smutná zpráva, do hornického nebe odešel ve vìku nedožitých 73 let velký èlovìk, pøítel, humanista a horník JUDr. Dušan Vilim, tajemník Sdružení hornických spolkù
a cechù Slovenské republiky (dále jen
SHSCSR). Byl zapáleným geologem,
horníkem a následnì vystudovaným
právníkem. Pøes mnohé funkce v oblasti hornictví a legislativy svùj profesní život zakonèil jako hlavní státní rada a zástupce øeditele odboru legislativy na Ministerstvu hospodáøství SK.
JUDr. Dušan Vilim
Celý profesní život bojoval za montánní legislativu a rozvoj hornických tradic, je spjat se vznikem SHSCSR a Malokarpatského banického spolku
v Pezinku. Byl obrovskou báòskou autoritou na Slovensku a v zahranièí, èemuž odpovídá i množství udìlených hornických vyznamenání.
Na smuteèním obøadu v Pezinku se sešlo na 250 pøátel z hornických spolkù ze
Slovenska, Èeska, Polska a Maïarska, spolupracovníkù z oblasti samosprávy,
ministerstev a v neposlední øadì taktéž Jeho Excelence, bývalý prezident
Slovenské republiky, doc. JUDr. Ivan Gašparoviè, CSc., dr. h. c. V únoru t. r.
navštívil JUDr. Dušan Vilim se svou manželkou hornický ples ve Stráži pod
Ralskem a velmi se mu zde líbilo.
Spi sladce, dospìlý hornický synu…
Louèíme se s Tebou naším vìèným Zdar Boh! Zdaø Bùh!
Szczêœæ Bo¿e! Glück Auf!
Za HHS pod Ralskem Ing. Václav Dorazil, Ph.D., pøedseda spolku
Smuteèní obøad

Ve dnech 17. až 21. èervna 2019 organizovala v Kyrgyzstánu Mezinárodní
agentura pro atomovou energii (MAAE)
Technické setkání Koordinaèní skupiny pro lokality ovlivnìné bývalou tìžbou uranu ve støední Asii (CGULS).
Státní podnik DIAMO na setkání reprezentoval Ing. Jiøí Mužák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárodní spolupráce –
vedoucí mezinárodního školicího støediska.
Na jednáních byly prezentovány Stra-

tegický plán a pøipravované i probíhající projekty sanací lokalit ovlivnìných
bývalou tìžbou uranu v zemích støední
Asie. Zástupci Kyrgyzské republiky, na
jejichž území se nachází obrovské
množství starých uranových zátìží, vyjádøili své pøesvìdèení, že nìkterých
projektù by se mìla úèastnit i Èeská republika prostøednictvím státního podniku DIAMO, který má v øešení environmentálních problémù spojených
s tìžbou uranu rozsáhlé a mnohaleté

zkušenosti. Na setkání bylo též kladnì
hodnoceno pùsobení mezinárodního
školicího støediska World Nuclear University – School of Uranium Production
státního podniku DIAMO, jehož vzdìlávací kurzy již absolvovalo mnoho
expertù z celého svìta.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní
spolupráce, ØSP
vedoucí mezinárodního školicího
støediska, ØSP

Festival industriální kultury Plzeňského kraje
Ve dnech 16.–17. èervna 2019 probìhl ve støíbrském hornickém skanzenu
Festival industriální kultury Plzeòského kraje. Horníci se snažili návštìvníkùm nabídnout i jiné zajímavosti mimo
vlastní štolu Prokop. Vedle skanzenu
byl otevøen plnì funkèní váleèný
bunkr, ostrostøelci zajišt’ovali obèerstvení a na volném prostoru pøed skanzenem nám agentura Merlet, s. r. o.,
pøedstavila nìkolik historických stánkù
s historickými øemesly (s kováøem,
brašnáøem, truhláøem a tkadlenou). Samozøejmì jezdil hornický vláèek. Prohlídky štoly se konaly po celý den. Urèitì i velmi intenzivní sobotní sluneèné
poèasí nám ubralo spoustu návštìvníkù. Mezi hosty byli cyklisté, motorkáøi
a ti, kteøí pøijeli pøímo dle programu
festivalu. Od nás pokraèovali do novì
otevøeného kaolínového dolu v Nevøeni

a pak buï do stavebnì technického muzea v Plasích, nebo do Plznì. Nedìlní
ráno nás pøekvapilo zamraèenou oblohou a vytrvalým deštìm, který posléze
ustal, a nedìle se stala krásným posledním dnem tohoto týdne. Prohlídky ve
štole Prokop probíhaly opìt po celý
den. Mùžeme konstatovat, že oba dva
dny se vydaøily, dorazilo k nám mnoho
návštìvníkù, kteøí zde byli poprvé a odcházeli nadšeni. Z mnoha stran jsme
slyšeli jen chválu za provedenou nìkolikaletou rekonstrukci štoly èleny spolku, kteøí toho o hornictví na zaèátku
moc nevìdìli, pøesto se stali plnoprávnými èleny. Závìrem musíme konstatovat, že naopak místních støíbrských obèanù pøišlo pomálu.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

Ukázka historického øemesla
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Prvomájová tradice hornického spolku
Úèastníci zájezdu

První máj je lásky èas. To neznamená,
aby již léta zamilovaní nejeli s naším
hornickým spolkem na již pátý tradièní
prvomájový výlet. Na výletì došlo
i k nejednomu polibku pod rozkvetlou
tøešní! Velice si vážíme tradièních úèastníkù našich zájezdù a letos se pøidali další. Rok 2019 je v tomto smìru rekordní,
to jest 32 úèastníkù. Ti museli být brzy
ráno na zastávce autobusu v Èeské Lípì,
ve Stráži pod Ralskem, Mimoni a Kuøívodech. Náš cíl je Žacléøsko!

První zastávkou po dlouhé cestì je
dìlostøelecký srub Stachelberg. To není
obyèejný øopík, kterých je po Èeské republice rozeseta celá øada. Není to ani
jedna z dalších velkých vojenských
pevností, které mìly sloužit k obranì
republiky pøed nacistickým Nìmeckem.
Je to totiž nejvìtší vojenská dìlostøelecká tvrz v Èeskoslovensku a pátá
v Evropì. Areál Stachelbergu (Ježová
hora) støežil údolí mezi Krkonošemi
a Vraními horami. Projektováno bylo

11 srubù propojených labyrintem podzemních chodeb pro zázemí 800 mužù
plus dalších 240 vojákù na povrchu.
Stavìt se zaèalo v roce 1937 a dokonèeno mìlo být v roce 1941. Bohužel se
stihlo vylámat jen podzemí. K vybetonování došlo jen v desetinì podzemí, to
jest 3,5 km chodeb v hloubce 25 až
60 m pod povrchem. Tady si dovolím
smeknout pøed našimi výletníky, kteøí
ve vìku 80 plus dokázali sestoupit
a opìt se po schodišti vrátit. Pøekonali
výškových 36 m, sešli a opìt vystoupali
do 13. patra vìžáku. V tìsné blízkosti
srubu v nadmoøské výšce 632 m stojí
rozhledna Eliška z roku 2014. Její architektura vychází z vojenských pozorovacích stanovišt’, a tak nenápadnì zapadá do celého areálu.
Druhé zastavení je na dole Jan Šverma v Žacléøi, který leží ve východní
èásti Krkonoš. Nejvýznamnìjším prùmyslovým odvìtvím Žacléøe bylo hornictví, se kterým mìsto vzkvétalo a s jehož koncem život zde výraznì upadl. To
jsme vidìli pøi prùjezdu mìstem (opuštìné a chátrající hornické kolonie, které
musely být svého èasu živou chloubou
mìsta!). Nejstarší doklady o dobývání
èerného uhlí v Žacléøi jsou ze srpna roku 1570. Masivní rozvoj tìžby nastal ve
druhé polovinì minulého století. Dùl
Jan Šverma, postavený v letech 1961 až
1964, je skuteènì jediným skanzenem,
který prezentuje velkokapacitní tìžbu
èerného uhlí z druhé poloviny dvacátého století. Vidìli jsme tìžní stroj typu

12. setkání slovenských hornických měst
Èlenové hornického spolku ze Støíbra
se zúèastnili ve dnech 17.–19. kvìtna
2019 již v poøadí 12. setkání slovenských hornických mìst v bývalém královském horním mìstì ¼ubietové.
Z dùvodu vìtší vzdálenosti jsme se rozhodli využít èasu a uspoøádali jsme si
výlet po kamenolomech støedojižního
Slovenska, hlavnì kolem Luèence,
i s jedním fáráním na šachtì v Mútniku.
Výborným prùvodcem nám byl geolog
a závodní Ing. Vendelín Šulan. Zmapovali jsme tyto lomy hlavnì mineralogicky a mùžeme konstatovat plnou spokojenost. V páteèním ránu jsme se zaregistrovali a pøipravili na jeden z hlavních bodù programu, a to slavnostní
pøijetí všech hornických a mìstských
delegací v místním kostele. Dá se øíci,
že jsme se tam všichni vmáèkli. Místní
faráø konal bohoslužbu za zdar našeho
12. setkání. Poté si vzal slovo starosta
obce a hlavní spolupoøadatel Ing. Pavel
Zajac a seznámil nás s celým dvouden-

ním programem. Pak se slova ujal
Ing. Erik Sombathy, který spolu s námìstkem ministra hospodáøství pøedával èestné odznaky pro 15 èlenù hornických spolkù. Následnì Ing. Sombathy
pøedával odznaky sv. Barbory, které
udìluje Sdružení banických spolkù
a cechù Slovenska. Náš hornický spolek Støíbro udìlil 2 vyznamenání „Františka Jareše za zásluhy“ Ing. Norbertu
Wernerovi z Rožòavy a starostovi poøadatelské obce Ing. Pavlu Zajacovi, zároveò jsme panu starostovi pøedali dar
starosty našeho horního mìsta Støíbra.
Následovalo ještì udìlení vyznamenání
od spolku Solles z Chodova a od Nadace Landek z Ostravy. Dá se øíci, že
s pøekvapením se nakonec uvedl poøadatel 12. setkání, který si dnes již po
vzoru vícerých spolkù a mìst nechal
vyrobit medaili sv. Klimenta, a jednu
z 5 poct získal mimo jiné èlen našeho
spolku Karel Neuberger, MBA. Po
skonèení oficialit následoval krátký
Shromáždìní úèastníkù v ¼ubietové

hornický prùvod na místní náves k radnici, kde byl již pøipraven další program (mimo jiné stavìní pivních zasrání, soutìž zpìvokolù a další). Vyvrcholením veèera byl slavnostní šachtág.
Pøipravený hornický stan byl zcela zaplnìn. Šachtágu, jako slavné vysoké
a neomylné prezídium, pøedsedal starosta Ing. P. Zajac. Myslím si, že se své
role zhostil k plné spokojenosti všech
pøítomných. V sobotu se nìkteøí vydali
na nauèný báòský chodník na Podlipe.
My jsme se vydali do banického muzea
do Španiej Doliny, kde nám byl více
než dobrým prùvodcem místní emeritní
pøedseda spolku Herrengrund Dr. Andrej Sitár. Odpoledne byl již pøipraven
hlavní bod setkání, a to hornická paráda, které se zúèastnilo 76 mìst, obcí
a spolkù ze Slovenska, Èech, Polska,
Maïarska a Ukrajiny. Prùvod procházel obcí a byl pozdravován místními
obèany, v prùbìhu byli postupnì úèastníci posilováni dobrotami a pálenkou,
abychom dobøe došli do cíle. Ke konci
stužkování hornických praporù se „nebe
nad námi otevøelo“ a z nebe padaly takové provazy vody, jaké jsem osobnì
v poslední dobì nevidìl. Kdo mohl,
vzal nohy na ramena a utíkal pod stan.
Zde se utvoøila fantastická atmosféra,
kterou podtrhli zpìváci ze zpìvokolù.
Cca po hodince se nebe umoudøilo a bylo dobøe až do rána. Jen potok protékající obcí se zvedl za tu chvilku cca o 1 m.
Mùžeme konstatovat, že i menší obec
mùže takovéto setkání uspoøádat, pokud
se pracuje s dobrým kolektivem, partou
osob, se zapálením pro danou vìc. Mùže být dobrým pouèením pro další pokraèovatele a poøadatele dalších setkání,
jak se má k takovéto akci pøistupovat,
a hlavnì musí se dìlat pro úèastníky,
pro bývalé i souèasné pracovníky v hornictví, hutnictví a geologii, pro zachování hornické sounáležitosti a kamarádství bez ohledu na øeè a hranice.
Dìkujeme a Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

2B6035 vyrobený roku 1961 v ÈKD
Praha, závod Slaný. Dominantní postavení na dole Jan zaujímá dvoupodlažní
šachetní budova s ocelovou tìžní vìží
a spojovacími mosty s dolem Julie
a úpravnou uhlí. Ti odvážní z nás –
vèetnì nejstaršího úèastníka, 84letého
pana Machoni – vystoupali na vrchol
tìžní vìže k lanovnicím, odkud se nám
otevøelo panorama východních Krkonoš. Tøetí zastávka je na mìdìném dole
Bohumír v Jívce, který ukonèil èinnost
pøed více než padesáti lety. Prošli jsme
400 m dlouhou trasu, kde jsme potkali
figuríny horníkù pøi rùzných pracích.
Na køižovatce sledných chodeb a pøekopù nám prùvodce pustil na zdi instalovaném plátnì dva krátké videošoty
o dùlní dopravì a trhacích pracích.
Poslední zastávkou je Horní Døevíè
u Stárkova. Tady nás pøivítal potomek
pùvodního mlynáøe, který znovu otevøel
a zprovoznil jediný prvorepublikový
funkèní vodní mlýn v Královehradeckém kraji – mlýn Døevíèko! Pan otec
nás provedl mlýnem plným øemenù,
které pøes velké i malé øemenice roztáèejí vìtráky, loupaèky, mlecí válce,
šnek míchaèky, excentr vysévaèe a další
spoustu zaøízení. Tady jsme si uvìdomili úžasný um našich pøedkù! A už nám
nezbylo než spìchat domù. Nemohu než
konstatovat, že nabitý sváteèní den se
opìt vydaøil! Díky všem úèastníkùm
a Zdaø Bùh!
Za Hornicko-historický spolek pod
Ralskem Miroslav Janošek

Hornické
muzeum Příbram
vás zve na akci:

Mistrovství ČR a SR
v rýžování zlata
Ve dnech 19.–21. èervence
2019 se v Novém Knínì uskuteèní
Mistrovství ÈR a SR v rýžování
zlata, jehož souèástí budou soutìže družstev v rýžování zlata, hudební program, exkurze do hornických lokalit, ukázky øemesel
spojené s tìžbou a zpracováním
zlata a další zajímavosti. Poøadateli této akce jsou Èeský klub zlatokopù, mìsto Nový Knín, Hornické muzeum Pøíbram a jeho poboèka Muzeum zlata Nový Knín
a další subjekty.

Výroční setkání Regulačního fóra pro
bezpečnost produkce uranu a NORM
Spoleèné foto zástupcù èlenských státù MAAE

Ve dnech 10. až 14. èervna 2019 se
ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury
pro atomovou energii (MAAE) uskuteènilo výroèní setkání Regulaèního fóra
pro bezpeènost produkce uranu a pøirozenì se vyskytující radionuklidy
(REGSUN). Setkání se úèastnilo 27 zástupcù z 20 èlenských státù MAAE.
Èeskou republiku na zasedání reprezentoval Ing. Jiøí Mužák, Ph.D., vedoucí
odboru mezinárodní spolupráce – vedoucí mezinárodního školicího støediska státního podniku DIAMO.
Hlavními tématy setkání byl návrh
dokumentu pro aplikaci odstupòovaného pøístupu pro nakládání s NORM, vytvoøení elektronické informaèní platformy REGSUN a pøedevším doporuèení
pro MAAE pro vzdìlávání expertù
z èlenských státù v oblasti bezpeènosti
produkce uranu a NORM. Státní podnik
DIAMO nabídl své zázemí a zkušenosti
s poøádáním vzdìlávacích kurzù prostøednictvím svého mezinárodního
školicího støediska World Nuclear Uni-

versity – School of Uranium Production. Tato nabídka byla v doporuèeních pro MAAE zohlednìna.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní
spolupráce, ØSP
vedoucí mezinárodního školicího
støediska, ØSP
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