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Hornické sympozium Jihlava 2018
prùmyslu Bc. Jana Sábela a námìstka primátora mìsta Jihlavy Radka
Popelku, MBA, kterému zároveò pøedal slovo k úvodní zdravici.
Námìstek primátora pøivítal úèastníky sympozia na území statutárního mìsta Jihlavy, nejstaršího hornického mìsta Království èeského. Následnì vystoupil pøedseda Tìžební unie Ing. Pavel Fiala, který popøál ve své úvodní zdravici letošnímu sympoziu, aby napomohlo
vrátit hornictví tam, kde je jeho historické místo. Pøedseda pøedstavenstva ZSDNP Ing. Zdenìk Osner, CSc., pozdravil úèastníky konference jménem ZSDNP a konfederace zamìstnavatelských a uèitelských svazù, pøiblížil pøítomným èinnost svazu, jeho èlenských organizací a zejména podnikatelských subjektù.
V závìru své øeèi pan pøedseda ZSDNP uvedl: „Vìøím, že k lepšímu øešení souèasných problémù v podnikatelském prostøedí i k postavení hornictví toto sympozium a takovéto setkávání hornické veøejnosti významnì pøispìje. Pøeji jménem našeho svazu Hornickému
sympoziu úspìšné jednání.“
Pøedseda OS PHGN Bc. Jan Sábel pozdravil pøítomné a zmínil dùležitá témata, která odborový svaz v poslední dobì øešil. Vyzdvihl napøíklad vyjednání pøedèasného odchodu do dùchodu u hlubinného dobývání, tedy v OKD, a. s., a v oblasti tìžby uranu, až témìø o 10 let.
Vìnoval pozornost také souèasnému vývoji v OKD, a. s.
Odborná èást Hornického sympozia pøinesla zajímavé pøednášky,
jejichž náplò byla pøevážnì spjata s hornictvím.
První blok pøednášek zahájil pøedseda Èeského báòského úøadu
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., který pøivítal jménem Èeského báòského úøadu pøítomné v prostorách Horáckého divadla Jihlava u pøíležitosti konání druhého Hornického sympozia: „Vìøím, že následující
dny pro vás budou nejen pouèné, ale také pøíjemné. Jsem rád, že se na
výbìru témat podílely oba hornické zamìstnavatelské svazy, za což

Èestné pøedsednictvo Hornického sympozia 2018

Slovo Ing. Tomáše Rychtaøíka, øeditele DIAMO, s. p.

DIAMO, státní podnik, poøádal pod záštitou a odbornou garancí
Èeského báòského úøadu, Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu a Tìžební unie ve dnech 3.–5. øíjna 2018 v Jihlavì
Hornické sympozium 2018.
V pøedveèer slavnostního zahájení sympozia mohli hosté v rámci
„welcome drinku“ navštívit zajímavá místa, napøíklad se mohli podívat do Jihlavského podzemí, do Muzea Vysoèiny, prohlédnout si
jihlavskou radnici, pražírnu kávy èi radnièní pivovar. Protože Hornické sympozium je setkáním zájemcù o aktuální informace z oborù souvisejících s hornickou èinností, není divu, že nejvìtší zájem mezi
úèastníky sympozia vzbudila návštìva Jihlavského podzemí.

Vlastní sympozium bylo slavnostnì zahájeno 4. øíjna 2018 v sále
Horáckého divadla Jihlava hornickou hymnou v podání Cechu
pøíbramských horníkù a hutníkù.
Po jejím doznìní pøivítal moderátor letošního sympozia, Ing. Pavel
Vostarek, èleny èestného pøedsednictva: pøedsedu Èeského báòského
úøadu Ing. Martina Štemberku, Ph.D., pøedsedu pøedstavenstva Zamìstnavatelského svazu dùlního a naftového prùmyslu Ing. Zdeòka
Osnera, CSc., pøedsedu pøedstavenstva Tìžební unie Ing. Pavla Fialu,
dìkana Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báòské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr.h.c., pøedsedu Odborového svazu pracovníkù hornictví, geologie a naftového
Pohled do sálu Horáckého divadla Jihlava pøi hornické hymnì

jim dìkuji. Vìøím, že to bude záruka kvality a pestrosti pøíspìvkù,
které zde zazní. Tìší mì, že mezi úèastníky jsou zástupci z øad akademikù, státní správy, zamìstnavatelù i odborù, což dává pøedpoklad
pro dostateènou šíøi diskuse o souèasných problémech našeho oboru
a poskytuje nadìji, že se spoleènými silami podaøí nalézt nebo alespoò naznaèit nìjaká øešení.“
Následnì pan pøedseda ÈBÚ navázal svým pøíspìvkem na téma
Souèasné problémy horního práva a nástin jejich øešení. „Souèasné
zásadní problémy horního práva nevidím v jeho znìní, ale v jeho obtížném prosazování. Smyslem existence horního práva je chránit nerostné bohatství v majetku státu a umožnit jeho využití. Jedním z dùvodù, proè nerostné bohatství vyžaduje speciální právní úpravu, je
potøeba zákonného øešení støetu zájmù na využití ložiska ve vlastnictví státu se zájmem na využití pozemku v soukromém vlastnictví,
který je nad ložiskem. Problém je obtížnost øešení tohoto støetu, protože obèané nevìøí, že horní právo jim zaruèuje spravedlivé vypoøádání pøed zahájením tìžby, a nevìøí ani tomu, že využívání nerostného bohatství je ku prospìchu zemì a regionu, a že mùže být pøínosem
i pro nì samé.“ Jako možné øešení tohoto problému naznaèil nutnost
existence surovinové politiky, která by srozumitelnì vyjádøila a zdùvodnila potøebu státu chránit a využívat konkrétní ložiska vyhrazePOKRAČOVÁNÍ NA STR. 2
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Hornické sympozium Jihlava 2018

Úèastníci exkurze Degustace a workshop s kávou
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.,
pøi pøednášce nazvané
ných nerostù a odpolitizování diskuzí
Souèasné problémy horního
o využívání nerostného bohatství. Ve
práva a nástin jejich øešení
svém vystoupení vìnoval pozornost
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., také posledním novelám horního zákona.
Po skonèení úvodní pøednášky navázal pan pøedseda na tradici, která byla
založena u pøíležitosti konání prvního
Hornického sympozia v roce 2016, a to
na ocenìní významné osobnosti èeského
hornictví formou veøejného podìkování:
„Rozhodl jsem se, že u pøíležitosti letošního sympozia bude pøipomínkou tohoto
podìkování jedna z patnácti bronzových
plastik svaté Barbory, kterou vytvoøil
akademický sochaø Michal Moravec.
Tím, komu chci dnes podìkovat, je èlovìk, který velkou èást svého dosavadního profesního života vìnoval právì hornictví. Èlovìk, kterého si vážím za jeho
názory a za jeho postoje a ochotu je neúnavnì prosazovat ve prospìch èeského hornictví, ky. Vláda odsouhlasila rozèlenìní prùzkumu ložia to bez ohledu na to, zda mu to pøinese prospìch sek do 2 etap, a to do návrhové etapy, kterou realia zda jsou populární, pan Zdenìk Osner, pøedseda zují spoleènosti DIAMO, státní podnik, a Èeská
pøedstavenstva Zamìstnavatelského svazu dùlního geologická služba, a do realizaèní etapy, finanènì
a naftového prùmyslu a generální øeditel spoleènosti podstatnì nároènìjší, kterou by kromì již zmínìných spoleèností realizovaly také soukromé subEnergie – stavební a báòská, a. s.“
Na pøedání ocenìní již navázal pøíspìvek dì- jekty na základì soutìží. Vláda zároveò uložila
kana HGF VŠB–TUO prof. Ing. Vladimíra Sliv- DIAMO, s. p., a ÈGS pøedkládat každý rok, poèíky, CSc., dr.h.c., nazvaný Výzvy pro hornictví ve naje rokem 2018, do 31. prosince informaci o po21. století. Ve svém pøíspìvku pan dìkan vìnoval stupu prací pøi vyhodnocování ložisek nerostných
pozornost, mimo jiné, kritickým surovinám vèetnì surovin. Ing. Tomáš Rychtaøík popsal také prùbìh
hodnocení ložisek strategických nerostných surookolností pøípadné tìžby lithia.
Na téma pøednesené panem dìkanem plynule na- vin a uvedl, že po dohodì s ÈGS byla v roce 2018
vázal Ing. Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podni- hodnocena ložiska fluoritu, barytu a lithia. Mimo
ku DIAMO, s tématem Strategické suroviny ÈR jiné uvedl, že po pøehodnocení všech strategických
v kontextu Usnesení vlády è. 713/2017, vydaného surovin získá Èeská republika úplnou aktualizovake Zprávì o nutnosti zajištìní ekonomických zájmù nou informaci o stavu a využitelnosti ložisek stratestátu v oblasti využití kritických superstrategických gických surovin v Èeské republice.
První blok pøednášek uzavøelo vystoupení Cechu
surovin Evropské unie a nìkterých dalších surovin
dne 11. øíjna 2017, ve kterém vláda souhlasila se pøíbramských horníkù a hutníkù, pøi kterém zaznìzvýšením kontroly státu nad využíváním strategic- ly hornické karmíny Již opìt z vìže zaznívá, Kahakých surovin ÈR. Usnesení vlády è. 713/2017 cha- nec na palci a na závìr zaznìl popìvek Proto tedy
rakterizovalo strategické suroviny Èeské republi- pøipijme hornickému stavu.
Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
pøi zápisu do kroniky DIAMO, s. p.

Jihlavští havíøci pøi zahájení
spoleèenského veèera

Dále již následovaly bloky pøednášek urèené všem zájemcùm
o aktuální informace z oblasti hornictví. Druhý blok pøednášek zahájila pøedsedkynì Státního úøadu
pro jadernou bezpeènost Ing. Dana
Drábová, Ph.D., poutavým vystoupením na téma Pøíbìh uranu,
v prùbìhu sympozia dále zaznìly
pøednášky Støedovìké hornictví
na Èeskomoravské vrchovinì
(doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.,
RNDr. Karel Malý, Ph.D.,
Mgr. David Zimola), Klasifikace
zásob ložisek nerostných surovin
v ÈR z pohledu souèasných mezinárodních standardù (PERC,
JORC apod.) (RNDr. Tomáš Pechar), Moravský unikát – veøejná
plavba v podzemí (Punkva) –
historie a souèasnost tohoto unikátního podzemního díla a jeho promìna v prùbìhu èasu (RNDr. Jaroslav Hromas), Odkaz jihlavského horního práva
dnešku (PhDr. JUDr. Vítìzslav Urbanec, Ph.D.),
Zkušenosti a možnosti èeského báòského exportu
(Ing. Jan Poloch), Insolvence OKD, a. s., z pohledu
insolvenèního správce (Ing. Lee Louda), Mýty
a fakta o hornické èinnosti (Ing. Radim Tabášek),
Pøíprava legislativy, která významnì vytváøí podnikatelské prostøedí (Ing. Vladimír Budinský, MBA),
O naše uhlí je zájem, tìžit umíme, masivnì investujeme, ale to nestaèí (Ing. Ivo Pìgøímek, Ph.D.), Co
ovlivní povrchovou tìžbu hnìdého uhlí ve výhledu
(Ing. Vladimír Rouèek), Ložiska nerostných surovin a územní plánování – postupy orgánù územního plánování a dotèených orgánù pøi zabezpeèení
ochrany nerostného bohatství v rámci územnì plá-

tele Povýšení sv. Køíže v Hotelu Gustav Mahler
v Jihlavì, a to koncertem Hudebního sdružení
Gymnázia Jihlava pod vedením sbormistrynì
Mgr. Dagmar Nìmeèkové. V prùbìhu veèera pak
mìli hosté dostatek pøíležitosti k neformálním debatám. Atmosféru podkreslilo vystoupení jihlavských hudebníkù Pøemysla Hrubého a Martina
Chaloupky.
Prùbìh letošního Hornického sympozia na závìr
zhodnotil pøedseda Èeského báòského úøadu
Ing. Martin Štemberka, Ph. D.: „Líbila se mi skladba pøíspìvkù, které byly na tomto sympoziu pøedneseny. Myslím, že pro mnohé z Vás budou inspirací do další práce. Vedlejší program byl pøíjemnì
poskládán, pozitivnì hodnotím dostatek èasu, který
jsme mìli na neformální odbornou diskusi.“ Hornické sympozium 2018 pak pan pøedseda ukonèil

Koncert Hudebního sdružení Gymnázia Jihlava

novací èinnosti (Ing. Martina Miklendová), Problematika uložení a hospodaøení s prostøedky vytvoøenými jako rezerva na sanace a rekultivace (Ing. Josef Buvaliè), Implementace systému NATURA
2000 a tìžební prùmysl (Mgr. Bc. David Póè).
Hornické sympozium není jen odbornou platformou pro setkání odborníkù, ale také pøíležitostí
k neformálním diskusím pøi spoleèenské èásti.
Spoleèenský program sympozia byl zahájen v kosWelcome drink v Gotickém sále jihlavské radnice

slovy: „Dìkuji státnímu podniku DIAMO za to, že
kvalitnì a profesionálnì pøipravil a zorganizoval
toto sympozium, Tìžební unii a Zamìstnavatelskému svazu dùlního a naftového prùmyslu dìkuji, že
napomohly k pøípravì témat a zajistily kvalitní
pøednášející, pøednášejícím dìkuji za to, že byli
ochotni podìlit se s námi o své myšlenky, a vám
všem dìkuji za zájem, za úèast a za pozornost.
Zdaø Bùh!“

STRANA 3

Den horníků 2018
Hosté Dne horníkù pøi
hornické hymnì

Jak známo, 9. záøí je již tradiènì spojováno s oslavami Dne horníkù. V celé
republice, tam, kde mají k hornictví blízko, se poøádají hornická setkání, poutì,
èi jiné slavnostní akce. Oslavy Dne horníkù se konaly také ve Stráži pod
Ralskem, a to v pátek 14. záøí, v kulturním domì U Jezera. Prùvodce oficiální
èásti slavnostního odpoledne, kterým byl
Mgr. Jiøí Štipský z odštìpného závodu
Tìžba a úprava uranu státního podniku
DIAMO, pøivítal významné hosty, zástupce zakladatele a dozorových orgánù,
Ing. Zbyška Sochora, Ph.D., øeditele Odboru hornictví Ministerstva prùmyslu
a obchodu a pøedsedu Dozorèí rady státního podniku DIAMO, Ing. Vladimíra
Šandu, vedoucího Oddìlení hornických
procesù a využívání nerostných surovin
Ministerstva prùmyslu a obchodu,
Ing. Vladimíra Škardu, místopøedsedu
Obvodního báòského úøadu pro území
krajù Libereckého a Vysoèina, Ing. Miroslava Jurdu, vedoucího Regionálního
centra Kamenná Státního úøadu pro jadernou bezpeènost, Mgr. Zdeòka Hlinèíka, starostu mìsta Stráž pod Ralskem,
i ostatní pøítomné.

Následovala hornická hymna a poté
se slova ujal øeditel státního podniku
DIAMO Ing. Tomáš Rychtaøík. Pøivítal
všechny pøítomné a krátce zhodnotil
uplynulý hornický rok, pøièemž zmínil
pøedevším usnesení vlády è. 713
z 11. øíjna 2017, ze kterého vyplývají
státnímu podniku DIAMO dùležité úkoly týkající se nejen oceòování ložisek
lithia, ale všech strategických surovin
na území Èeské republiky. Dále pan øeditel shrnul èinnost jednotlivých odštìpných závodù. Z èinnosti odštìpného závodu ODRA zmínil postup na lagunách
OSTRAMO, kde je, mimo jiné, dokonèováno zavápòování kalù a probíhá
jejich odvoz k likvidaci do spalovny ve
Vøesové. V rámci odštìpného závodu
GEAM vyzdvihl bezproblémové zajištìní provozu Podzemního výzkumného
pracovištì Bukov a dokonèení sanace
území v areálu bývalé obalovny živièných smìsí v Milevsku. Z prací zajišt’ovaných odštìpným závodem Správa
uranových ložisek zhodnotil pan øeditel
letošní bezproblémový prùbìh sanací na
lokalitì MAPE Mydlovary. Z èinnosti
odštìpného závodu Tìžba a úprava ura-

nu vyzdvihl pan øeditel prùbìh rekonstrukce technologie NDS 6. Uvedl, že
objem prací, které na této technologii
byly za uplynulý rok provedeny, kladnì
ohodnotili i èlenové Dozorèí rady státního podniku DIAMO, kteøí dne 14. záøí
2018 tuto technologii pøesnì po roce navštívili. Technologie by mìla být do trvalého provozu uvedena v øíjnu tohoto
roku. Dále pan øeditel pøešel k úkolùm,
které státní podnik DIAMO èekají, a to
dokonèit certifikaèní proces a získat recertifikaci na novou normu ÈSN EN
ISO 9001:2016 a nadále pokraèovat
v sanaèních a rekultivaèních pracích.
Vyzdvihl také potenciál státního podniku DIAMO v øešení problematiky sucha. Uvedl, že je tøeba posoudit možnosti dalšího využití neupravených dùlních vod, které státní podnik DIAMO
vypouští v množství cca 27 mil. m3 roènì do vodoteèí. Na závìr øeditel státního
podniku DIAMO podìkoval všem pøítomným za práci odvedenou v uplynulém hornickém roce.
Následnì se slova ujal Ing. Zbyšek
Sochor, Ph.D., který ve svém pøíspìvku
vìnoval pozornost budoucímu potenciálu státního podniku DIAMO. Vyzdvihl dùležitost usnesení vlády
è. 713/2017 a úkolù z nìho vyplývají-

Slavnostní pøípitek øeditele DIAMO, s. p.,
Ing. Tomáše Rychtaøíka

cích pro státní podnik DIAMO. Dále
pozitivnì zhodnotil prùbìh rekonstrukce NDS 6 a zároveò zmínil s tím související nutnost zajištìní finanèních prostøedkù na její provoz. Na závìr podìkoval všem pøítomným za práci odvedenou v uplynulém roce a popøál všem
hodnì úspìchù.
Oficiální èást uzavøel svým proslovem Ing. Miroslav Jurda, který krátce
okomentoval spolupráci s. p. DIAMO se

Vystoupení taneèní skupiny Devil´s Dream

Státním úøadem pro jadernou bezpeènost pøi vyøazování provozù, které zùstaly po ukonèení hornické èinnosti.
Uvedl, že pøi vyøazování jsou plnìny
všechny zákonné vyhlášky a s tím související povinnosti. Vyzdvihnul také obrovské množství zkušeností, které mohou odborníci státního podniku DIAMO
pøedávat svým kolegùm v rámci mezinárodní spolupráce.
Po závìreèném slovu pronesl øeditel
státního podniku DIAMO Ing. Tomáš
Rychtaøík slavnostní pøípitek a zaznìla
skladba Kamarádi, dolù sfárejme.
Po oficiální èásti následovalo první
stepaøské vystoupení taneèní skupiny
Devil’s Dream a dále pøedání cen vítìzùm bowlingového turnaje, který probìhl na o. z. Tìžba a úprava uranu v dubnu
tohoto roku. Pøedání cen se ujal pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU Vilém Válek. To
už na parket znovu nastoupila taneèní
skupina Devil’s Dream, aby pøedvedla
další energické vystoupení. Její synchronní tanec doprovázený typickým
rytmickým klapáním stepu byl odmìnìn
hlasitým potleskem.
Poté se nástrojù ujala skupina Trio
FANTASY music, za jejíhož doprovodu
se hosté výbornì bavili do pozdních veèerních hodin.

Slavnostní setkání na ohlubňovém povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I

Proslov Ing. Tomáše Rychtaøíka, øeditele s. p. DIAMO

Ohlubòový poval jámy è. 3 Dolu Hamr I

Èlenové Hornicko-historického spolku pod Ralskem

Hornicko-historický spolek pod
Ralskem poøádal ve spolupráci se státním podnikem DIAMO dne 11. záøí
2018 od 15 hodin na ohlubòovém povalu jámy è. 3 Dolu Hamr I „Setkání na
ohlubni“.
Toto slavnostní setkání, kterého se
úèastnila, mimo jiné, øada bývalých
i souèasných zamìstnancù státního podniku DIAMO, bylo nejen pøipomenutím
historie hlubinné tìžby uranu na ložisku
Hamr pod Ralskem, ale také vzpomínkou na ty kolegy a kamarády, kteøí se
již tohoto setkání nedoèkali, a podìkováním báòským záchranáøùm, kteøí jsou
každý den pøipraveni pøi práci nasazovat své životy.
V úvodu zhruba hodinového programu promluvil k pøítomným hostùm øeditel státního podniku DIAMO Ing. Tomáš Rychtaøík, na jeho vystoupení navazoval pøíspìvek Ing. Františka Harlasse, bývalého øeditele Dolu Hamr I.
Následovala hornická báseò „Mìøické
vyznání“ v podání jejího autora
Ing. Eduarda Horèíka z øeditelství státního podniku DIAMO. Poté zaznìl z úst
Ing. Vladimíra Škardy z Obvodního
báòského úøadu pro území krajù Libereckého a Vysoèina proslov pøedsedy
tohoto úøadu, Ing. Dalibora Hampejse,
který se nemohl akce zúèastnit osobnì.
Slavnostní setkání uzavøel Ing. Zdenìk
Brázda, místopøedseda Sdružení hornických a hutnických spolkù Èeské republiky.
Celou akcí provázel pøítomné
Ing. Václav Dorazil, Ph.D, z øeditelství
státního podniku DIAMO, který je zároveò pøedsedou Hornicko-historického
spolku pod Ralskem. Mezi projevy jednotlivých øeèníkù zaznìla hornická
hymna „Hornický stav budiž velebený“
v podání hudebního tria, složeného ze
zamìstnancù o. z. TÚU Ing. Petra Køest’ana, Ing. Eduarda Wintera a Ing. Borise Dostála, i další hornické písnì.
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DIAMO, s. p., dokončuje v Ostravě zajímavý rekultivační projekt Český permon
Rybník 3 pøed rekultivací

Rekultivaèní projekty na Ostravsku
a Karvinsku jsou v plném proudu. Státní
podnik DIAMO aktuálnì dokonèuje obnovu rybníkù v ostravské èásti Nová
Ves, které poškodily poklesy zpùsobené
døívìjší tìžbou na dole Jan Šverma.
Tento projekt je dùkazem, že i zabahnìné poddolované území se mùže zmìnit
na romantické místo, kde mohou Ostravané relaxovat.
Na Ostravsku se už dnes uhlí netìží,
pøesto se stále potýká s dopady døívìjší
dlouhodobé tìžby. Státní podnik
DIAMO, který má na starosti zahlazování následkù hornické èinnosti, nejvíce
zasažené lokality postupnì rekultivuje.
Aktuálnì dokonèuje obnovu tøí rybníkù

v ostravské èásti Nová Ves, jejich funkènost byla silnì omezena v dùsledku
tìžby na dole Jan Šverma (závod 2 ve
Svinovì).
„Hlavní stavební a technické práce na
obnovì rybníkù jsou u konce, na podzim zahájíme ještì biologickou rekultivaci. Nedaleko centra Ostravy se tak za
rok podaøilo vytvoøit pìkné místo s pøíjemnou pøírodní atmosférou,“ uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku
DIAMO.
„Obnova vodního režimu u soustavy
tøí rybníkù spoèívala ve vybudování
odtokového potrubí o délce témìø 1 km,
které zajistí gravitaèní odvedení pøebyteèných vod, obnovili jsme povrch ko-

Rybník 3 po rekultivaci

munikace a chodníku a dále bylo provedeno odbahnìní rybníkù, zpevnìní bøehù i hrází, vèetnì rekonstrukce a doplnìní vtokových a výpustních objektù,“
doplnil Josef Havelka, øeditel odštìpného závodu ODRA s. p. DIAMO.
Z rybníkù bylo ve spolupráci s místním rybáøským spolkem a profesionálními rybáøi z Jistebníku vyloveno celkem 360 ryb (pøevažovali kapøi, amuøi
a karasi), èást z nich se následnì vrátila
do soustavy rybníkù. Souèástí projektu
je i dosadba stromù a porostù a jejich
následná pìtiletá údržba. Celkem bude
vysázeno 30 listnatých stromù a 110 keøù. Náklady na tento projekt èiní témìø
11 milionù korun.

Aktuálnì odštìpný závod ODRA
státního podniku pracuje na 12 projektech a další 4 jsou ve fázi projektové pøípravy. Mezi nejvìtší a nejnároènìjší projekty patøí 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. Celkem v posledních 5 letech DIAMO uskuteènilo
na Ostravsku a Karvinsku rekultivace
za 130 milionù korun.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Setkání v Sokolově
Byl jsem na prvním setkání hornických mìst a obcí ÈR v Pøíbrami, na
prakticky všech sympoziích Hornická
Pøíbram ve vìdì a technice, na setkáních v Krásnu, Rudolfovì, Horním
Slavkovì, Jihlavì, Støíbøe, Chomutovì
a všude možnì jako novináø s fot’ákem
v ruce. Pro vìtší slávu novin s. p.
DIAMO. S Karlem Škvorem jsem lezl
do staronové štoly sv. Antonína Paduánského v Jílovém, zachycoval jsem
dobývání uranové rudy na Rožné, pøedtím jsem sledoval, jak maká vrtaèka Secoma na Hamru. Všechno jednou konèí.
Odevzdal jsem Nikon, ještì jsem kladnì

uniformách, drží sklenice s pivem a vítají se se starými známými z okolních
spolkù. Vedle nás je agilní parta ze
Støíbra, nemám kytlici, tak jsem si alespoò vzal triko s nápisem Hornické muzeum Pøíbram s obrázkem tìžní vìže.
Na pódiu je starosta Sokolova Bc. Jan
Picka a jeho místostarostka Renata
Oulehlová, Jarda Jiskra dìkuje za hornické spolky pøedsedovi dozorèí rady
Ing. Štìpánkovi ze Sokolovské uhelné
a všem dùležitým. Vítá mì Ing. Rudolf
Tomíèek, autor knihy o dobývání uranu
v Horním Slavkovì, dává mi nìkolik
svých publikací sokolovského muzea.

Havíø z Jáchymova
Foto: Karel Neuberger, MBA

Hornický prùvod na Starém námìstí

zhodnotil koneènou publikaci „60 let
tìžby uranové rudy na ložisku Rožná“
a navrhl ji na Èeského permona. Docela
mì potìšilo, že muž a opravdový havíø,
všestrannì vìtší a veselejší než já,
Ing. Jarda Jiskra, když se cukla Ostrava,
22. setkání hornických mìst a obcí ÈR
zachránil, uspoøádal ho po nìkolika letech pod názvem Sokolovské hnìdé uhlí
8. a 9. záøí znovu v Sokolovì.
Poprvé mne, seniora, nehonil èas
a nutnost být u všeho dùležitého. Sokolov 2018 je opravené hezké mìsto, kde
starobylou èást støídají vìžáky. Nápadité
zahrádky kaváren konkurují postavenému pódiu. Ubytovávám se na Starém
námìstí a ženu se do Hornického domu,
kde bìží od páté hodiny hornický veèer.
Poslední místo je úplnì vzadu, 350 hornických kamarádù, vìtšinou v èerných

Pùvodnì se chodilo na srazy v hornických uniformách, pozdìjší èlenové nosí
zelená trika s oznaèením. Horniètí kamarádi mají vìtšinou pøes padesát, jak
se akce rozšíøily, dámy si poøídily èernou kytlici také a jezdí s hornickými
manžely. Hornické spolky se scházejí
po odpolednech, obnovily celou øadu
pùvodnì zamøížovaných nebo zasypaných štol, po práci si dají pivo a druží
se. V Jihoèeském kraji jsou to kamarádi
z Èeského Krumlova, kde bylo ložisko
tuhy a kde návštìvníci mohou fárat,
a z Rudolfova, støíbro se zde tìžilo
v 16. století, Rudolfovští mají ušité
krásné odìvy z té doby. Ústecký kraj zastupuje Mìdìnec a Most, Karlovarský
kraj Horní Slavkov, Chodov, Nové Sedlo, Krásno. Havíø ve fárácích v helmì
a s vozíkem byl z Jáchymova. Nejvíce

je místních, Sokolovských. Z Vysoèiny
pøijel primátor Jihlavy pozvat na pøíští
23. setkání, Jihlavské havíøení, které se
koná 21. až 23. èervna 2019. Z Plzeòského kraje jsou to uranoví horníci z bývalých šachet UD Západní Èechy, kteøí
mají štolu v Plané, uhelní horníci ze
Zbùchu a nejagilnìjší olovìní horníci ze
Støíbra. Z Pezinku, Marianky a Ve¾kého
Krtíše pøijely autobusy, z polského Rybniku alespoò auto. Pamatuji na založení
hornického spolku ve Stráži pod
Ralskem již zesnulým Ing. Holinkou,
který po Pøíbrami a Hamru, kde štajgroval, mìl na starosti lomy v Èechách
a na Moravì. Mezi Strážskými jsem ob-

Hornický prùvod
Foto: Karel Neuberger, MBA

jevil devadesátiletého pana Šíra, protagonistu z mých Pøíbramských a jiných
historek, bývalého mukla na Horním
Slavkovì. Kniha o Rožné se na Èeského
permona nedostala, ale mezi ocenìnými
byl mùj bývalý kolega Ing. Jalùvka, MBA, z Ostravy. Avšak než jsem se
zvednul, abych mu blahopøál, rychle
odešel.
Druhý den po deváté hodinì se zaèal
øadit hornický prùvod. Pøihlásil jsem se,
dostal jsem pivo a párek, tašku a v ní
„Pøíbìhy z hornických hospùdek, dolù
i z okolí pokraèují“ od Jaroslava Jiskry,
tlustou knihu Sokolov, pamìtní odznaky
a poukázky na guláš, vše gratis.

Významné hornické ocenìní Èeský
permon za celoživotní dílo bylo v pátek 7. záøí 2018 udìleno Ing. Liboru
Jalùvkovi, MBA, z o. z. ODRA na
22. setkání hornických mìst ÈR v Sokolovì. Cenu každoroènì udìluje Sdružení hornických a hutnických spolkù
ÈR, a to ve ètyøech kategoriích – hornický folklór, záchrana technických památek, poèin roku a celoživotní dílo.
Ing. Libor Jalùvka, MBA, se významnou mìrou zasadil o zachování
a opravu Dolu Alexander v Ostravì-Kunèièkách, zároveò zasedá ve správní radì Nadace Landek, jež se zabývá
záchranou a údržbou hornických památek, lokalit a obnovováním starých hornických tradic a zvykù na Ostravsku.

Ocenìný Ing. Libor Jalùvka, MBA,
s Ing. Václavem Dorazilem, Ph.D.
(vlevo)
Tímto ocenìním byla vyzdvižena nejen práce jednotlivce, ale celého státního podniku DIAMO v oblasti ochrany
montánních památek.
Za DIAMO, s. p.
Ing. Václav Dorazil, Ph.D., ØSP
Zaøadil jsem se do prùvodu. Na Starém námìstí jsem poèítal sleèny, které
nás øadily, policii, hasièe, zkrátka všechny, smìrující bezmála sedmisethlavý
prùvod k cíli. Døíve jsem všechno fotil,
teï poprvé jsem pochodoval a mával lidem kolem. Hornické prapory vlály.
Masa stejnì zaujatých se šinula kupøedu, hornický stav budiž velebený, i když
uranové doly vytìžily poslední vùz s rudou, rudné doly jsou opuštìné a vìtšina
uhelných také. Staré námìstí bylo plné,
stejnì tak široké ulice, vedoucí na námìstí Budovatelù, kde stála tribuna
a pøed ní dvì øady plné stánkù se vším
možným. V Chomutovì bylo námìstí
volné, ale v Sokolovì se chystali na volby, sešlo se nìkolik akcí najednou. Pøivítání spolkù pøedstaviteli mìsta, jejich
uvedení a hlavnì stužkování, pøipínání
stuhy k praporu, jsem sledoval nahoøe
na schodech, dole se mísili krojovaní
havíøi s návštìvníky.
Jak vznikají hornické spolky? Teprve
když jsou šachty nìkolik let zavøené, zaènou se bývalí havíøi starat o minulost
a shánìt, kdo by jim pøispìl na hornický
prapor. Dlouhou dobu vedla Pøíbram,
nyní je èiperný Bohutín, oživil školní
šachtu Øimbabu, èerstvé spolky jsou na
Kladnì a v Kutné Hoøe a to platí i v Ostravì.
Pozdravil jsem Ing. Skálu, øeditele
o. z. SUL Pøíbram, a jeho paní a došel si
pro pamìtní list. Vracel jsem se k autu,
na cestì hráli docela slušní folkaøi, na
Starém námìstí byl Den národnostních
menšin, právì vystupovala Vietnamka,
hrála na nástroj podobný vztyèenému
xylofonu, nikdy jsem nic podobného neslyšel.
Vyjeli jsme do Krásna, v muzeu si
prohlédli parní stroj, urèený k tìžbì, naproti rudnou šachtu Vilém a jeli dùlním
vláèkem. Vraceli jsme se do Sokolova
kolem støedovìké šachty Jeroným, kterou znám z døívìjška, velkolom Jiøí,
kam zavezl Jarda Jiskra 90 lidí, jsme nestihli. Na našem pódiu právì zpíval Michal Hrùza s kapelou, který se mi líbil,
po nìm nastoupila s jásotem vítaná
nezdolatelná Bára Basiková.
Odjíždìl jsem smìr Karlovy Vary
k dalšímu ubytování. Hornické slavnosti
se opìt vydaøily.
Otto Hejnic
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20 let (nejen) kolektivního členství ČSJ

Rok 2018, tzv. osmièkový rok, je
i z pohledu zavedeného a certifikovaného systému øízení takovým rokem i na
s. p. DIAMO. Psal se rok 1998
a DIAMO, s. p., podal pøihlášku stát se
kolektivním èlenem Èeské spoleènosti
pro jakost (ÈSJ) – je to tedy 20 let
(1998–2018). Kolektivní èlenství pøináší a umožòuje øadu výhod. Namátkovì
se jedná napø. o zasílání pozvánek na
akce a kurzy spoleènosti podle zvolených oborù èi zájmù kolektivního èlena,
informace o novinkách v oboru øízení
kvality, zajištìní vstupu na rùzná setkání odborných skupin, na jednotlivé odštìpné závody je zasílán èasopis Perspektivy kvality, možnost propagace
vlastních výrobkù èi služeb v èasopise
Perspektivy kvality, možnost využití
poradenské a expertní služby v kterékoli
oblasti øízení kvality za zvýhodnìných
finanèních podmínek, možnost uspoøádání interních kurzù „šitých na míru“
pro naše zamìstnance, sleva vložného
pro úèastníky pøihlášené kolektivním

èlenem na jakoukoliv odbornou akci
(konferenci, semináø, kurz) poøádanou
ÈSJ, atd. Za tu dobu se na s. p. DIAMO
událo z pohledu øízení systémù i nìkolik
milníkù. A my si je nyní pøipomeneme…
DIAMO, státní podnik, je držitelem
certifikátu shody s normou ÈSN EN ISO
9001:2016 (QMS – systém kvalitního øízení) v celém podniku (certifikaèní orgán CSQ–CERT pøi ÈSJ, od roku 2002).
DIAMO, státní podnik, je držitelem
certifikátu shody s normou ÈSN EN ISO
14001:2016 (EMS – environmentální
management) na odštìpném závodì
ODRA Ostrava, (dtto, od roku 2004).
Další systémy managementu, které jsou,
resp. byly, na s. p. zavedeny a pøispívají
ke kvalitnímu øízení s. p., jsou:
– Systém øízení dle požadavkù atomového zákona è. 263/2016 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, a vyhlášky
(SÚJB) è. 408/2016 Sb.
– Systém údržby pro subjekty odpovìdné za údržbu nákladních vozù (ECM –

Entity in Charge of Maintenance) dle
požadavkù naøízení Komise (EU)
è. 445/2011 a provádìcího naøízení
Komise (EU) è. 402/2013 a požadavkù Drážního úøadu Praha (na o. z.
GEAM, SUL a TÚU).
– Systém prevence závažných havárií
dle požadavkù zákona è. 224/2015
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a vyhlášky è. 227/2015 Sb. (na o. z.
TÚU).
– Systém požadavkù na jakost pøi
tavném svaøování kovových materiálù
dle ÈSN EN ISO 3834–2:2006 (na
o. z. GEAM),
– Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodù (Hazard
Analysis and Critical Control Points,
HACCP) ve výrobì potravin byl zaveden v provozovnì na výrobu mražených jídel v letech 2004–2010, tj. do
doby zprivatizování provozu (o. z.
TÚU).
V rámci Národní politiky podpory jakosti Èeské republiky se s. p. DIAMO
zúèastnil nìkolika roèníkù soutìže Národní ceny za jakost (kvalitu). Toto ocenìní udìluje Rada kvality ÈR. Získaná
ocenìní:
– v Modelu excelence EFQM získal
státní podnik DIAMO „Ocenìní výkonnosti organizace v modelu Národní ceny ÈR za jakost“ (Rada Èeské
republiky pro jakost, 2005),
– v Modelu excelence EFQM získal
státní podnik DIAMO „Ocenìní

zlepšení výkonnosti organizace
v modelu Národní ceny ÈR za jakost“ (Rada Èeské republiky pro jakost, 2006),
– v Modelu managementu spoleèenské
odpovìdnosti (Corporate Social
Responsibility – CSR) získal státní
podnik DIAMO ocenìní „Spoleèensky odpovìdná firma“ (Rada kvality
Èeské republiky, 2009),
– v Modelu managementu spoleèenské
odpovìdnosti (Corporate Social
Responsibility – CSR) získal státní
podnik DIAMO ocenìní „Spoleèensky odpovìdná firma – vítìz“ (Rada
kvality Èeské republiky, 2014).
Další získaná ocenìní:
– v rámci programu hodnocení významných spoleèností ÈR „100 obdivovaných firem“ získal ocenìní státní podnik DIAMO (Sdružení CZECH TOP
100, roky 2009 a 2010),
– v soutìži „Manažer roku“ získal ocenìní øeditel státního podniku
DIAMO vèetnì ocenìní „TOP 10“,
jako jeden z deseti nejlepších manažerù ÈR (Èeská manažerská asociace
2010),
– v rámci Evropského týdne kvality získal ocenìní a titul „Manažer kvality
2010“ vedoucí odboru systému managementu organizace øeditelství s. p.
DIAMO (Èeská spoleènost pro jakost,
2010),
– v rámci soutìže „Èeských 100 nejlepších 2010“ získal státní podnik

DIAMO ocenìní v kategorii „Dynamický rùst“ (Comenius, 2010),
– ocenìní státního podniku DIAMO za
dlouhodobou spolupráci a podporu
aktivit Národní politiky kvality (pøedseda Rady kvality ÈR, 2012),
– zástupce státního podniku DIAMO
(vedoucí odboru systému managementu organizace) byl zvolen èlenem
pøedsednictva Èeské spoleènosti pro
jakost (od roku 2010 zvolen opakovanì, doposud),
– zástupce státního podniku DIAMO
(vedoucí odboru systému managementu organizace) se stal èestným èlenem Èeské spoleènosti pro jakost
(2014).
Úèast státního podniku DIAMO
v dalších aktivitách podporujících kvalitu/jakost:
– DIAMO, s. p., je KOLEKTIVNÍM
ÈLENEM Èeské spoleènosti pro jakost (od roku 1998),
– DIAMO, s. p., je signatáøem Charty
kvality (od roku 2010),
– DIAMO, s. p., spolupracuje s Centrem
excelence pøi Èeské spoleènosti pro
jakost (od roku 2013),
– DIAMO, s. p., je èlenem Národního
akèního plánu CSR, resp. Platformy
zainteresovaných stran CSR pod vedením Ministerstva prùmyslu a obchodu
(od roku 2015).
Tolik tedy struèný výèet milníkù, kterými si státní podnik DIAMO prošel od
doby, kdy se stal kolektivním èlenem
Èeské spoleènosti pro jakost, tj. od roku
1998 již 20 let.
Ing. Eduard Horèík
vedoucí OSMO, ØSP

11. setkání slovenských hornických a hutnických spolků a cechů Slovenska

Jeden z nejmladších úèastníkù setkání

Úèastníci setkání

Ve dnech 21.–23. záøí
2018 se èlenové Hornického spolku Støíbro
spolu s ostatními
hornickými spolky ÈR
zúèastnili 11. setkání
slovenských hornických a hutnických
spolkù a cechù Slovenska ve zlatém a vinaøském mìstì Pezinku. Vracíme se sem
opìt po 11 letech. Èlenové Malokarpatského
banického spolku spolu s mìstem Pezinok
pøípravì setkání vìnovali dva roky. V páteèním popoledni jsme se
zúèastnili mezinárodního kongresu s tématem záchrana hornických památek a provozování hornických muzeí, štol a skanzenù.
O pøíspìvek byl požádán i náš èlen K. Neuberger, jehož pøednáška byla na téma vznik
hornického skanzenu
a rekonstrukce královské dìdièné štoly Prokop ve Støíbøe a jejich
následné provozování

Hornický prùvod

pro veøejnost. V podveèer jsme se po
akreditaci zúèastnili
slavnostního hornického zahájení. Setkání bylo slavnostnì
zahájeno v zámeckém parku primátorem mìsta O. Solgou
a pøedsedou hornického spolku Š. Grancem. Poté se hornický prùvod vydal
z parku pøes celé
mìsto do hornického
stanu, kde probíhal
pøipravený další program pro úèastníky
setkání. Pøedstavitelé
spolkù a mìst byli
pozváni na radnici
k pøátelskému setkání. Sobotní ráno za-

èalo bohoslužbou za pøítomnosti bývalého slovenského prezidenta I. Gašparovièe a udílením cen sv. Barbory a medailí místního banického spolku. Poté se
úèastníci odebrali opìt k zámeckému
parku, kde se postupnì øadil hornický
prùvod k hornické parádì. Pøesnì ve
12.00 hod se prùvod dle itineráøe vydal
cestou necestou k tribunì na pezinském
námìstí v poètu 900 horníkù ze Slovenska, Èech (Støíbro, KKH Barbora Karviná, Sokolov, Chodov, Planá, Stonava,
Most, Kladno, Sedlištì, Nové Sedlo,
Bohutín, Zbùch, Pøíbram, Ostrava, Mìdìnec), Polska, Maïarska, Ukrajiny,
Azerbajdžánu. Po celou dobu prùvodu
se všude tísnily davy pøíznivcù hornictví
i dobrého moku, oslavy byly souèástí
tradièního vinobraní – mìsto Pezinok se
nachází v karpatské oblasti plné vinic.
Již tradiènì následovaly projevy, poté
byly dekorovány hornické prapory, došlo i na vyznamenání od ministra hospo-

dáøství atd. Po skonèení této èásti programu jsme dostali velkou chut’ na posilnìní prázdných žaludkù, prohlídku
mìsta a množství stanù a stánkù
a v podveèer jsme již opìt byli v hornickém stanu, kde probíhal další program.
Poèasí nám, až na brzkou ranní vichøici
a ranní déšt’, nadmíru pøálo. Náš hornický spolek dekoroval Ing. R. Kaòu, pøedsedu štiavnicko-hodrušského spolku,
a pøedsedu místního banického spolku
Š. Grance støíbrským hornickým køížem
za mimoøádné zásluhy o hornictví ve
vztahu k našemu královskému hornímu
mìstu Støíbru a hornickému spolku.
I další hornické spolky se pøidaly s gratulacemi k úspìšnému prùbìhu hornických oslav. Takže Zdaø Bùh pøíští rok
pøi 12. setkání slovenských hornických
mìst a obcí ve støedobodì, ve starém
královském horním mìstì ¼ubietové.
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro
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Ostravský důl Alexander navštívilo téměř 700 lidí
Poprvé od útlumu tìžby státní podnik
DIAMO v sobotu 8. záøí 2018 zpøístupnil pro veøejnost areál Dolu Alexander
ve Slezské Ostravì, kterému milovníci
hornické historie øíkají „hornické Versailles“.
I pøes nepøíznivé poèasí navštívilo
areál dolu a rekonstruované objekty kulturních památek 670 lidí všech vìkových kategorií. Nìkteøí z nich využili
mimoøádnou pøíležitost vystoupat po
kovové konstrukci na tìžní vìž vìtrní
jámy Alexander è. 2 vysokou 30 metrù.
„Nejstaršímu úèastníkovi bylo 82 let,
nejmladšímu 1 mìsíc. Dùl uzavøený
v roce 1992 navštívily také desítky bývalých zamìstnancù šachty. Poèasí nás
trochu potrápilo, protože na mokrou
konstrukci jsme dopoledne nemohli zájemce vpustit, ale návštìvnost byla nakonec vysoká podobnì jako pøed rokem
na Dole Terezie (P. Bezruè),“ uvedl Libor Jalùvka, hlavní organizátor akce
z odštìpného závodu ODRA. Bezpeènost a organizaci dne otevøených dveøí
zajišt’ovali dùlní záchranáøi a pracovníci

státního podniku DIAMO. Na doprovodném programu se podíleli pracovníci
Národního památkového ústavu (NPÚ),
kteøí se postarali o dokreslení dobové atmosféry øadou hornických pøedmìtù
a zajímavostí.
Státní podnik DIAMO, který se stará
o zavøené šachty na Ostravsku, pøipravil
pro návštìvníky kromì prohlídky tìžní
budovy a ventilátoroven také promítání
filmù a výstavu fotografií s hornickou
tematikou. Velkým lákadlem byla sbírka hornických kahanù, lamp, pøileb
a kylofù. Pozornost vzbuzovaly i sošky
horníkù, které døíve zdobily kanceláøe
øeditelù a vedoucích pracovníkù šachet.
Poprvé byly vystaveny autentické
geodetické pøístroje a dùlní kompasy.
Dìti soutìžily v poznávání hornických
pøedmìtù a skládání døevìného modelu
dolu Michal nebo se mohly na modelech
seznámit s vývojem pøepravy uhlí z dolù
na povrch od koòského povozu až po
skipové vìže.
Dùl Alexander vynikal svou kompozicí a barokním stylem už v dobì výSouèástí prohlídky Dolu Alexander byla
možnost vystoupat na tìžní vìž

stavby na konci 19. století. Po útlumu èena v listopadu 2016. V èervenci 2016 zel u stejnojmenné stanice Ostravskotìžby v 90. letech byly proto nìkteré ob- se zaèala opravovat i tìžní budova jámy -frýdlantské dráhy nedaleko hornické
jekty prohlášeny kulturními památkami. Alexander è. 1. Rekonstrukce realizova- kolonie nazvané Stará osada. Byl postaVzhledem k tristnímu stavu vìtšiny pøe- ná odštìpným závodem ODRA a firmou ven na zelené louce v tzv. zámecké komvzatých objektù bylo nejprve potøeba EKOFAS, spol. s r. o., stála celkem pozici, budovy a zejména fasády byly
zabránit jejich další devastaci a najít jim zhruba 9 milionù korun. Podle pracov- zdobené spoustou architektonických prvnové využití. „V letech 2007 až 2013 níkù státního podniku DIAMO je prove- kù. Stavba tìžní budovy jámy Alexander
byly postupnì pøevedeny na nové sub- dená rekonstrukce v Ostravsko-karvin- è. 2 byla dokonèena v roce 1901. Celkojekty tyto objekty: administrativní budo- ském revíru jedineèná a neopakovatel- vá rozloha dolu èinila 247 ha. Hloubka
va, kompresorovna, koèárovna a koupelny. Ve spráVýstava hornických kahanù spojená s výkladem pracovníkù NPÚ bavila i dìti
vì o. z. ODRA zùstaly pouze obì tìžní budovy, o které, z dùvodu existence
zlikvidovaných jam pod objekty a tím jejich obtížnìjšího využití a rozsahu
nutných oprav, nebyl mezi
investory zájem,“ doplnil
Josef Havelka, øeditel odštìpného závodu ODRA.
V roce 2014 byla zahájena nároèná jednání s Národním památkovým ústavem
v Ostravì a orgánem státní
památkové péèe pøi Útvaru
hlavního architekta Statutárního mìsta Ostrava. „Bylo dohodnuto, že tìžní budova jámy Alexander è. 1
bude opravena do stavu,
v jakém se nacházela na poèátku útlumu v roce 1992,
bez doplòování scházejících
znièených architektonických prvkù. Tìžní budova
vìtrní jámy Alexander è. 2 s ohledem ná. O zdaøilém provedení svìdèí fakt, že dolu dosáhla 1 120 m. Jméno získal dùlní
na množství dochovaných architekto- oprava tìžní budovy s tìžní vìží vìtrní areál po Alexandru markrabìti Pallavicinických prvkù na fasádách mìla být jámy Alexander è. 2 letos získala zvlášt- nim, jenž byl v letech 1888–1910 pøedseopravena do stavu roku 1901, kdy by- ní cenu poroty v soutìži Stavba Morav- dou správní rady Severní dráhy Ferdinandovy. Tìžba uhlí na jámì Alexander
la postavena,“ pøipomnìl Libor Ja- skoslezského kraje.
byla zapoèata roku 1898 a ukonèena
lùvka. Pøi vlastním zpracování projek- Z historie dolu
v roce 1992. Následnì byly zlikvidovány
tové dokumentace pro opravy osvìdèeDùl Alexander, pùvodnì patøící (zasypány) obì jámy. Nejvìtší roèní tìžným odborníkem Leem Chøíbkem byly
využity i dobové fotografie dohledané k dùlnímu majetku Severní dráhy Ferdi- by – 305 tisíc tun – dosáhl Dùl Alexander
nandovy, byl založen v roce 1896, a to v roce 1916. Nejvyšší poèet zamìstnanv archivech nebo poskytnuté NPÚ.
Oprava tìžní budovy Alexander è. 2 v obci Malé Kunèice, pøejmenované cù – 1 191 – mìl v roce 1921.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
byla zahájena v listopadu 2015 a ukon- v roce 1925 na Kunèièky. Dùl se nachá-

40 let mečového tance
Meèový tanec v podání hornického taneèního souboru

Deváté záøí je dnem horníkù. Všude
tam, kde se nìco tìžilo, se slaví. I náš
spolek dostal spoustu pozvánek. Pøišla
i od kamarádù z rakouského Bad
Gasteinu, na 40. roèník znovu obnovené
tradice „meèového tance“ (Schwerttanz), který se tady tanèil už roku 1405.
Protože jsme zvìdaví a Alpy jsou pøekrásné, tak jsme na oslavy, které zaèaly

31. srpna 2018 veèer a konèily 2. záøí
opìt veèer, vyrazili. V noci na 31. srpna
míjíme Mladou Boleslav, projedeme
Prahu a Èeské Budìjovice. Dopoledne
jedeme pøes Linec, Salzburg, Bischofshofen a Sankt Johann. Pøed polednem se
ubytujeme v krásném prostøedí nad láznìmi Bad Gastein. Ještì stihneme zajít
k místní atrakci – divokému vodopádu –

pøímo v lázních. Naveèer nás srdeènì
pøivítal v ohromném stanu hlavní organizátor, hudebník a taneèník Alexander
Neustifter. Po pøedstavení významných
hostù, mezi nimiž byla i naše ètveøice
z Hornicko-historického spolku pod
Ralskem, zahrála dechovka nìkolik melodií. Nechybìla hymna nìmeckých
a rakouských horníkù „Glück Auf“ ani
hymna èeských a slovenských horníkù
„Hornický stav“. Druhý den oslav poznamenalo poèasí. Celý den pršelo, tak
poøadatelé odvolali veèerní parádní pochod. Naštìstí do stanu neprší, a tak se
záhy zcela zaplní. Pøedevším to jsou
krojované kapely. Tìch krojù je nepoèítanì. Krajové, spolkové, hornické, hasièské, myslivecké a další. Nìco úžasného. Celý stan se baví až do pozdních
noèních hodin. V nedìli odpoledne se
ukázalo sluníèko. Ve staré hornické
osadì Böckstein se sešlo na tøicet hornických delegací a kapel. Pøed tím, než
se na podiu seøadili praporeèníci, prohlédli jsme si zdejší hornické muzeum.
Opravdu mají být místní na co pyšní. Po
proslovu starosty a pøivítání hostù zatanèil zdejší hornický taneèní soubor tanec, na který se všichni tìšili – „meèový
tanec“. Asi dvacetiminutové vystoupení
uchvátilo všechny pøítomné. Nemám
slov, snad nádherné, úchvatné èi parádní! Poté vyrazil nekoneèný hornický
prùvod z krásného mìsteèka Böckstein
do Bad Gastein. Tato paráda zastavila
opìt v centru oslav. Jen co poslední
úèastníci zmizí ve stanu, opìt prší. Škoda, že musíme odjet. Poté, co jsme se
rozlouèili, zábava zaèíná a my jedeme
deštivým pozdním odpolednem a veèerem domù.
Glück Auf a Zdaø Bùh!
Za Hornicko-historický spolek pod
Ralskem Miroslav Janošek

Taktické cvičení složek IZS
Reálnì vypadající taktické cvièení

Na volném prostranství pøed bývalým
dùlním areálem Barbora v Karviné se
stala dopravní nehoda autobusu se stavebním strojem – na místì se nachází
20 zranìných osob… Ne, nejedná se
o titulek z „Èerné kroniky“, nýbrž
o cvièení složek Integrovaného záchranného systému (dále IZS).
Taktické cvièení probìhlo 7. èervna
2018 a mìlo provìøit souèinnost jednotlivých složek IZS.
Autobus, ze kterého po nehodì vycházel kouø, ležel na boku a stavební
stroj byl do nìho zaklesnut.
Nìkteré osoby z autobusu byly zranìné a také byly v autobusu zaklínìné.
Hasièi vymezili místo zásahu, uhasili
požár, pøipravili další protipožární opatøení, stabilizovali autobus a vytvoøili
prostor pro shromáždìní a tøídìní zranìných.
Poté se pustili do záchrany osob z autobusu a asistovali zdravotníkùm pøi
ošetøování zranìných.

Bylo zjištìno, že jeden cestující z autobusu zahynul (figurína). Tato byla
vyproštìna s použitím zvedacích vakù
a hydraulického vyprošt’ovacího zaøízení.
Záchranáøi zajistili ošetøení zranìných osob, urèili prioritní transporty do
nemocnic a zaèali ranìné pøevážet.
Policisté zajistili osobní údaje všech
zranìných osob a pomáhali pøi jejich
ošetøování.
Vìrohodnost celého cvièení podtrhovala také fingovaná zranìní figurantù,
která byla velice vìrnì naaranžována.
Figuranty zranìných tvoøili studenti
a studentky Støední zdravotnické školy
Karviná, pro které bylo cvièení také velice zajímavou zkušeností.
Toto cvièení složek IZS Moravskoslezského kraje potvrdilo pøipravenost
systému pøi plnìní mimoøádných událostí.
Ing. Jiøí Vála, o. z. ODRA
Zdroj – www.pozary.cz
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Spoleèné foto

Dětský letní tábor
V letošním roce poøádala Odborová
organizace s. p. DIAMO, Dùl Hamr I,
Stráž pod Ralskem ve spolupráci s o. z.

TÚU již 20. dìtský letní tábor. Konal se
opìt v druhé polovinì èervence v chatové osadì Pohádka v Bìlé pod Bezdì-

Biatlon

Osvìžení v pìnì

Den horníků Zbůch 2018
V sobotu 1. záøí 2018 jsme byli pozváni od místního Hornicko historického
spolku Západoèeských uhelných dolù do
Zbùchu na již v poøadí 4. roèník Dne
horníkù. Jeden z nejmladších hornických
spolkù u nás se snaží obnovit pùvodní
Den horníkù spadající na 9. záøí. Celá
Nýøansko-heømanská pánev byla v minulosti zásobárnou èerného uhlí (Nýøany, Zbùch, Tluèná, Heømanova Hut’
a mnoho dalších). Do Zbùchu se sjely
hornické spolky ze Støíbra, Sokolova,
Krásna a Kladna. Bohužel kamarádùm
vùbec nepøálo poèasí. Dopoledne se kamarádi ze Zbùchu potkali v Chotìšovì,
kde se jim podaøilo bìhem jednoho roku
zrekonstruovat pùvodní hornický pomník kamarádùm, kteøí padli 28. srp-na
1918 pøi dùlním neštìstí na dole Austria.

Rekonstrukce pøišla hornický spolek na
100 000 Kè. Uctìním památky hornických kamarádù si zároveò pøipomínají
výroèí 100 let od založení republiky.
V opravdu deštivém poèasí se organizátoøi snažili zpøíjemnit nám akci zpìvem
hornických písní. Samozøejmì nechybìlo stužkování praporù a drobné pozornosti pro zúèastnìné. Škoda jen, že nejmladší hornický spolek nepøijelo podpoøit vícero hornických spolkù. Všichni si
vzpomeòte, jaké to je, když vás kamarádi
nepøijedou podpoøit. Nìco podobného se
stalo nedávno pøi hornickém odpoledni
na dole Øimbaba. Pro nìkoho by tento
stav mìl být pohnutkou k zamyšlení.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

zem. Máme radost, že stávající táborníci
zùstávají a pøivádìjí si nové kamarády
a náš poèet dosahuje již pøes devadesát
lidièek. Téma letošního roku byly
„Olympijské hry“.
Olympijské hry zaèaly slavnostním
nástupem všech ètyø týmù v jednotných
trièkách, která si dìti samy pomalovaly.
Nechybìla pøehlídka sportovcù z øad táborníkù s ukázkou jejich umìní (judo,
karate, atletika, tanec i gymnastika)
a samozøejmì došlo i na zapálení olympijského ohnì.
Hned prvním pondìlním hostem byli
svìøenci z „Krav Magy“ Èeská Lípa pod
vedením trenéra Nikoly Slováka.
„Reálná sebeobrana ,Krav Maga‘ má
za cíl v pøípadì napadení zneškodnit
útoèníka jakýmkoliv zpùsobem, a to i za
použití improvizovaných zbraní. Žádné
techniky nejsou zakázané, jelikož se
v tu chvíli jedná o boj o pøežití. A nejdùležitìjší je napadení pøežít. Konflikt nemusí skonèit vždy bojem. Lepší je se
boji vyhnout.“ Toto a mnoho dalšího se
dìti dozvìdìly bìhem celodopolední
ukázky trenérových svìøencù a i samy
byly zapojeny do veškerého dìní
a opravdu se zapotily. Trenér je ani trochu nešetøil, uèily se základní postoje
a sebeobranu, vyzkoušel jejich rychlé
reakce, ale také postøeh, sílu a výdrž.
Všichni se aktivnì úèastnili a bylo to
super.
Následující dny se již táboroví sportovci vrhli do zápolení, pøi kterém za své
výkony sbírali do oddílu víèka ve zlatém, støíbrném, bronzovém a pro
bramborové místo i ve žlutém provede-

Ze setkání hornických spolkù
ve Zbùchu

ní, a závìrem z nich utvoøili krásné poháry vítìzù. Bìhem olympijského týdne
došlo i na paralympiádu, sranda olympiádu i zimní sporty. Asi nejvìtší úspìch
mìl biatlon, kdy soutìžící na trati, za
mohutného potlesku divákù, málem vypustili duši, ale hrdì svùj oddíl reprezentovali a plnì se vžili do vrcholových
sportovcù, i když ovládali bìžky na trávì
a ve velkém vedru. A za neúspìšnou
støelbu museli nemilosrdnì navíc absolvovat trestná koleèka. Celotáborovka
byla díky poèasí prokládána hlavnì návštìvami koupalištì, ale také mìsta
a místního zámku, na kterém èekala nové táborníky výstava loutek, prohlídka
kaple a muzea noèníkù a také se ochladili v zámeckém sklepení. Dalším hostem
na táboøe byla sleèna Terezka z Dobré
psí školy z Ralska, která nám se svými
tøemi svìøenci pøedvedla ukázku výcviku psù, kdy její pejsci nadšenì pøedvedli
poslušnost i agility a majitelka dìtem vysvìtlovala i další èinnosti, kterým se
v psí škole vìnují, jako je napøíklad socializace a odnauèování psích zlozvykù.
Po týdnu oddílového zápolení došlo
na slavnostní vyhlašování výsledkù,
kdy vítìzové ze 4. oddílu byli naprostými jednièkami, ale další oddíly mìly
mezi sebou rozdíly pouze jednoho bodu. Pøesto všichni sportovnì pøijali výsledky a byli odmìnìni diplomy, krásnými cenami a samozøejmì medailí.
Nechybìlo focení na památku a následnì se spoøádaly dorty. Tábor v druhém
týdnu pøidával na obrátkách, museli
jsme stihnout ještì spoustu vìcí. Vypravili jsme se na dva výlety. Po hlasování

vyhrálo díky vedru v pondìlí Mirákulum, kde se všichni osvìžovali ve vodním svìtì, ale užili si to i v lese na prolézaèkách a nìkteøí i u stánkù s obèerstvením, protože nemohli bez hranolek
již vydržet. Ve støedu následoval zámek
Louèeò, kde jsme ve tøech skupinách
absolvovali prohlídky interiérù a poté
jsme se vrhli do labyrintù v jeho zahradách, které jsme si ani nestihli užít, jak
ten èas rychle utekl. Ke konci druhého
týdne nechybìlo ani øádìní a osvìžení
v pìnì, kterou nám zajistili strážští hasièi, a bìhem celého tábora nesmìly
chybìt také soutìže jednotlivcù
o spoustu cen, táboráky a oblíbené diskotéky. Stihli jsme i tradièní jarmark,
kdy si táborníci museli každou korunku
k nákupu vysoutìžit, a potom již bìželi
radostnì nakupovat.
Závìreèná diskotéka byla tentokrát
pøekvapením pro nás dospìláky, kdy
starší dìti všem vedoucím i kuchaøùm
podìkovaly, rozdaly diplomy a šerpy.
Závìreèný aplaus od dìtí byl dojemný,
ukáplo i hodnì slzièek a pro všechny vedoucí to bylo to nejvyšší ocenìní za ètrnáct dní strávených v poklusu a s absencí spánku.
Dìkujeme vedení podniku, že nám
umožòuje poøádat tento tábor, a také
všem, kteøí pomohli pøi pøípravì tábora
i bìhem nìho. I když se nám v Pohádce
moc líbí, snad se nám podaøí do dalších
let zmìnit táborovou základnu a poznat
i nová místa. Tím by došlo i ke zmìnì
termínu tábora, ale to se všichni vèas
dozvíte.
Parta vedoucích DT

STRANA 8

Realizace úprav konfigurace měřicí techniky

Pro splnìní povinností dle zákona
è. 406/2000 Sb., o hospodaøení s energií, v pozdìjším znìní, a vyhlášky
è. 480/2012 Sb., o energetickém auditu
a energetickém posudku, byl v roce
2016 proveden v celém s. p. DIAMO
energetický audit (dále jen EA). Provedením EA podle vydaného zákona se øeOsazení jednoho z mìøièù
v obj. ZBZS

ší provedení celkové kontroly hospodaøení s energiemi, které se v celém s. p.
DIAMO spotøebují pro zajištìní jeho
èinnosti. Vzhledem k tomu, že dosud se
takové komplexní posouzení využívání
spotøebovaných energií vùbec neprovádìlo, byl výsledkem energetického auditu rozsah doporuèených opatøení, která

mají za cíl v koneèném dùsledku snížení
energetické nároènosti v celém s. p.
DIAMO. Navržená opatøení dle provedeného EA mají za cíl tyto ukazatele:
– Snížení spotøeby energií v následujícím období do termínu následného
EA (podle vydaného zákona je perioda provádìní EA 4 roky).
– Snížení nákladù na energie pøi zajišt’ování stejných provozních èinností.
– Úpravu øízení jednotlivých energetických úsekù s cílem pøehodnocení
spotøebovávaného množství energií
v rámci dostupných energetických
zdrojù.
Energetický audit v s. p. DIAMO se
provádìl v èlenìní podle jednotlivých
odštìpných závodù.
Pro o. z. ODRA z EA vyplynula øada
opatøení a doporuèení, která jsou uvedena v závìreèné zprávì vyhotoveného
EA. Jedním z nedostatkù bylo zjištìní,
že v areálu Vodní jámy Žofie (dále jen
VJŽ) je nedostateèná konfigurace (poèet) mìøidel tepla.
Pøi provádìném EA bylo v areálu VJŽ
provozováno 7 ks mìøidel tepla k mìøení
spotøeby tepla. Z toho 5 ks mìøidel sloužilo k mìøení množství dodaného tepla
do prostor, které byly pøedmìtem pronájmu s uzavøenou smlouvou na dodávku
tepla. Zbývající 2 mìøidla evidovala
vlastní spotøebu tepla pro ohøev vtažných
vìtrù v obj. è. 9 a v garážích (obj. è. 23).
Vzhledem k tomu, že v celém areálu
VJŽ existuje ještì dalších 9 odbìrných
míst bez možnosti vyhodnocování skuteèné spotøeby tepla, bylo nutno doplnit
rozvody tepla o patní mìøièe tepla ve
všech objektech, které dosud nemìly
mìøení spotøeby tepla.
Podle parametrù tepelných rozvodù
byla zadána zakázka na vypracování
zjednodušené projektové dokumentace
(dále jen PD) na instalaci mìøièù tepla,
podle které byl proveden výbìr dodavatele navržených mìøièù tepla a v období
letní provozní výluky topení byly mìøièe namontovány v souladu s vypracova-

nou PD a požadavky výrobce mìøidel.
Realizaci montáže nových mìøièù
tepla zajistil o. z. ODRA ve vlastní režii,
s týmem zamìstnancù provozní údržby,
bez nároku na subdodavatele.
Podle pøiloženého obrázku „Osazení
mìøièù tepla v areálu VJŽ“ je vidìt, že
u všech vytápìných objektù je po provedené úpravì mìøení tepla zajištìno mìøení odebíraného tepla z rozvodù tepelné sítì v areálu VJŽ. Výjimkou je mìøení spotøeby tepla v objektu degazaèní
stanice (obj. è. 64), které zde nemohlo
být naistalováno z bezpeènostních dùvodù, protože by muselo být umístìno
v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.
Provedeným doplnìním mìøidel tepla
bude od nové topné sezony 2018/2019
dosaženo možnosti skuteèného vyhodnocování spotøeby tepla podle jednotlivých objektù areálu VJŽ.
Provozované tepelné hospodáøství
areálu VJŽ je zcela závislé na nakupovaném teple, které v souèasné dobì probíhá ze dvou zdrojù oznaèených na obrázku „Osazení mìøièù tepla v areálu
VJŽ“. Hlavním zdrojem tepla je kogeneraèní jednotka spol. RIGHT POWER
(dále jen KJ RP), která je v areálu VJŽ
provozována v rámci smlouvy o spolupráci pøi využívání èerpaného dùlního
plynu z uzavøeného Dolu Žofie. Druhým zdrojem je teplovod spol. ÈEZ
Teplárenská, a. s., kterým je zajištìna
dodávka odpadního tepla z provozu
elektrárny ÈEZ Dìtmarovice.
Podle výsledkù tepelného hospodáøství v areálu VJŽ za rok 2017 byla celková spotøeba tepla ve výši 6 986 GJ za
cenu 1 337 142 Kè. Z toho byla dodávka
5 441 GJ z KJ RP za cenu 788 930 Kè
a dodávka 1 545 GJ ze spol. ÈEZ Teplárenská, a. s., za cenu 548 212 Kè.
Z uvedených výsledkù je vidìt, že cena tepla z KJ RP je pro o. z. ODRA podstatnì výhodnìjší a v souèasné dobì je
nižší o cca 59 % proti cenì ze spol. ÈEZ
Teplárenská, a. s. Z porovnání nákladù
na energie od obou dodavatelù je patrné,

že pøi nepøedvídaném výpadku zdroje
tepla z KJ RP by se mohla cena za nakupované teplo ze spol. ÈEZ Teplárenská,
a. s., pro areál VJŽ zvýšit neplánovanì
až o cca 1,5 mil. Kè za rok, což by podstatnì ovlivnilo ekonomiku celého o. z.
ODRA. Skuteèná cena od spol. ÈEZ
Teplárenská, a. s., by se odvíjela od nové ceny za odebírané teplo, která by byla pravdìpodobnì dvousložková místo
stávající jednosložkové.
Na základì uvedených provoznì ekonomických ukazatelù tepelného hospodáøství v areálu VJŽ vyplývá, že cena za
odebíranou tepelnou energii není zanedbatelná a pro další vyhodnocení její
spotøeby byla provedená montáž dalších
mìøidel tepla u dosud nemìøených objektù nezbytná. Z následného vyhodnocení provozních výsledkù ve spotøebì
tepla bude možné pøijímat další opatøení, která povedou ke snižování celkové
spotøeby tepla v areálu VJŽ a tím i úspoøe nákladù za odebrané teplo.
Do následujícího EA bude mít o. z.
ODRA na úseku tepelného hospodáøství
v areálu VJŽ nové výsledky, které bude
moci posoudit zpracovatel nového EA.
Magda Tkáèová
odbor mechanika a energetika
o. z. ODRA
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