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Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu 
vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí
Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba 
a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (o. z. TÚU) zapojí do monitoringu 
vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí. S vyu-
žitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude 
sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl 
požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kra-
je, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kro-
mě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Oblast monitoringu se nachází 
mezi obcemi Oldřichov na Hra-
nicích a Uhelná s přesahem smě-
rem na východ. Pro tento účel 
byla navržena stabilizace linie 
monitorovacích bodů, která bude 
rozhodující měrou kopírovat státní 
hranici tak, aby mohl být podchy-
cen budoucí vývoj deformací terénu  
v důsledku plánovaného rozšiřová-
ní dolu Turów (viz mapa).

Liniový charakter monitorova-
cích bodů bude dosahovat při-
bližně délky 6 km. V obci Uhel-
ná, která se nachází nejblíže  
k projektované oblasti rozšiřo-
vání dolu Turów a může být nej-

více dotčena jeho rozšiřováním, 
bude vybudována podrobnější 
síť bodů. Monitorovací body jsou 
projektovány jako ocelové tyče 
ukotvené v nezámrzné hloubce 
(2–3 m), na vrcholu jsou opatře-
ny ocelonerezovým polokulovým 
ukončením, proti vnějšímu po-
škození budou chráněny betono-
vou skruží. Vzdálenost mezi jed-
notlivými monitorovacími body  
v extravilánu bude přibližně 90 m  
a v intravilánu cca 50 m při 
celkovém počtu cca 100 moni- 
torovacích bodů.

Jednotlivé monitorovací body bu-
dou umístěny mimo obec Uhelná 

na obecních pozemcích tak, aby 
nebyly dotčeny zájmy soukromých 
vlastníků sousedících zeměděl-
ských pozemků. V obci Uhelná 
předpokládá o. z. TÚU umístění 
monitorovacích bodů na obecních 
i soukromých pozemcích, plně 
v souladu s udělenými souhlasy 
vlastníků pozemků. 

Po dokončení všech legislativ-
ních procesů a dořešení případ-
ných střetů zájmů, které zajišťují 
místní samosprávy, budou práce 
na stabilizaci bodového pole zahá-
jeny v nejbližším možném termí-
nu. Monitorovací síť pak bude do-
končena do 3 měsíců od zahájení 
prací. Pravidelná kontrolní měření 
budou probíhat jedenkrát za rok. 
Výsledky měření budou porovná-
vány s výsledky měření poklesů 
terénů na polské straně, pokud bu-
dou tyto výsledky dostupné.

Vlastním výsledkem měření bu-
dou výškové rozdíly mezi úvod-
ním a posledním aktuálním mě-

řením. Tyto rozdíly, resp. výškové 
změny (poklesy) terénu v závislos-
ti na čase budou archivovány jako 
podklad pro odborné vyhodnoce-
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ní, event. posouzení dopadů rozši-
řování hnědouhelného dolu Turów 
na oblast mezi obcí Oldřichov na 
Hranicích a obcí Uhelná.
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Uranium Group Meeting ve Vídni
56. pracovní zasedání společné Uranové skupiny organizací OECD/NEA  
a IAEA se konalo v sídle International Atomic Energy Agency  
(www.iaea.org) ve Vídni ve dnech 3. až 6. února 2020. Jednání  
47 delegátů z 34 zemí a 3 mezinárodních institucí zahájil ředi-
tel Divize technologie jaderného palivového cyklu a odpadů IAEA 
pan Christophe Xerri (Francie) společně s vedoucí Úřadu pro po-
litiku a koordinaci OECD/NEA paní Danielou Lulache (Rumun-
sko). Vlastní zasedání pak řídila předsedkyně Uranové skupiny 
paní Susan Hall (USA). IAEA zastupoval pan Martin Fairclough  
(Austrálie) a nově též Mark Mihalasky (USA). OECD/NEA zastupova-
la paní Luminita Grancea (Francie) a Daniela Lulache (Rumunsko).  
Evropskou komisi reprezentoval pan Dariusz Kozak (Polsko) z Euratom 
Supply Agency.

Výbor Uranové skupiny byl pro 
nadcházející funkční období potvr-
zen v nezměněném složení a jeho 
členy jsou paní Susan Hall (USA), 
Tom Calvert (Kanada), Alexander 
Boitsov (Rusko), Christian Polak 
(Francie) a Aliya Akzholová (Ka-
zachstán).

Jedním ze stěžejních úkolů Ura-
nové skupiny je příprava a řízení 
procesu vydávání pravidelné pub-
likace Uranium: Resources, Pro-
duction and Demand (dále též Red 
Book). V rámci přípravy letošního 
ročníku této publikace byly projed-
nány finální textové úpravy a do-
plňky a diskutován stav její kom-
pletace, kdy cca 25 % členských 
zemí podklady dosud neposkytlo. 
Aktuálně chybí data od produ-
centů např. z Číny, Uzbekistánu, 
Jižní Afriky či informace z Mau-
retánie, Tanzanie, Saudské Arábie  
a dalších zemí, kde je prováděn in-
tenzívní uranový průzkum. Nepo-
skytnutí dat a nedodržení termínu 
stanoveného pro jejich předložení 
komplikuje dokončení publikace  
a ohrožuje termín jejího vydání.

V tradičně obsáhlé reportingo-
vé části byly předneseny zprávy 
delegátů jednotlivých zemí a zá-
stupců mezinárodních institucí  

o vývoji a aktuálním světovém 
dění v uranovém a jaderném 
průmyslu a dále podány zprávy  
a technické informace sekretariátů 
OECD/NEA a IAEA. Za Českou 
republiku byla jejím zástupcem, 
Pavlem Vostarkem, prezentová-
na současná situace v uranovém  
a jaderném průmyslu včetně in-
formace o rozhodnutí vlády ČR ve 
věci výstavby nového bloku jader-
né elektrárny Dukovany. Skupina 
byla rovněž informována o před-
pokládané tuzemské produkci ura-
nu v roce 2020 a o průběhu zahla-
zování následků hornické činnosti 
po těžbě a úpravě uranu realizova-
ném státním podnikem DIAMO.

Analýzu světové těžby uranu  
v globálním kontextu zpracova-
nou OECD/NEA prezentovala 
zástupkyně NEA paní Luminita 
Grancea. Z analýzy plyne, že na-
vzdory Rámcové úmluvě OSN  
o změně klimatu se celkové emise 
oxidu uhličitého nedaří snižovat 
a bez stávajícího podílu jaderné 
energetiky na výrobě elektřiny 
by byly minimálně o dalších 20 % 
vyšší. Pro dosažení cílů udržitelné 
energie bude podle OECD nutno 
využít všech dostupných zdrojů, 
paliv a technologií ve vyváženém 

mixu včetně jaderných elektrá-
ren. Podíl jádra by měl ve výhledu 
do roku 2040 představovat 11 %  
(aktuálně je to 10 %), uhlí 4 % (ak-
tuálně 38 %), podíl zemního plynu 
by měl být 12 % (aktuálně 23 %)  
a obnovitelné zdroje by měly za-
jišťovat 67 % světové produkce 
elektřiny (aktuálně 26 %). V úno-
ru 2020 bylo ve 30 zemích světa  
v provozu celkem 447 komerčních 
jaderných reaktorů (o 4 méně než 
v roce 2018) s celkovým instalo-
vaným výkonem 396 GWe. 59 %  
jaderných reaktorů se nachází  
v 5 zemích (USA 96, Francie 58, 
Čína 48, Rusko 38 a Jižní Korea 
24 jaderných reaktorů). Ve výstav-
bě je aktuálně 52 nových reaktorů  
s plánovaným výkonem 55 GWe,  
z toho nejvíce se jich staví v Číně 
(10 reaktorů), v Indii (7), v Rusku 
(4), ve Spojených arabských emirá-
tech (4) a v Jižní Koreji (4).

Pokud jde o primární těžbu ura-
nu, tak údaje za rok 2018 doklá-
dají opětovný celosvětový pokles,  
a to na pouhých 53 kt, což je o 12 %  
méně než v roce předchozím. 88 % 
světové produkce pochází z Kazach- 
stánu (21,7 kt), Kanady (7,0 kt), 
Austrálie (6,3 kt), Namibie (5,5 kt),  
Nigeru (2,9 kt) a Ruska (2,9 kt). 
Z pohledu technologie těžby je 
nejrozšířenější dobývací meto-
dou chemická těžba (ISR), kterou 
se získává více než 50 % světové 
produkce uranu. V důsledku poza-
stavení těžby v kanadských dolech 
Rabbit Lake a McArthur River 
podíl hlubinného a lomového do-
bývání klesl pod 40 % a cca 8 % 
uranu je získáváno jako vedlejší 
produkt sanace nebo těžby loži-
sek jiných nerostných surovin. Po 
období trvalého poklesu jak spoto-
vých, tak dlouhodobých cen uranu 

v letech 2011 až 2017 reagoval trh 
na snížení těžby ve významných 
produkčních centrech (Kanada, 
Kazachstán, Niger) v roce 2018, 
a to stagnací až mírným růstem 
cen, což je přičítáno obnovenému 
zájmu investorů o tuto komoditu. 
Nicméně aktuální ceny na světo-
vých trzích i nadále brzdí rozvoj 
nových projektů a jejich význam-
nější oživení je stále s napětím 
očekáváno.

K problematice přepravy ra-
dioaktivních materiálů, resp. 
chemického koncentrátu uranu, 
zpracovala IAEA pro delegáty 
rámcovou informaci doplněnou 
o videoprezentaci WNA (World 
Nuclear Association). Prezentace 
se zabývala formami přepravy, za-
bezpečením a manipulací s mate-
riálem při transportu, pojištěním, 
mezinárodním právním rámcem, 
komunikačními strategiemi apod. 
Přepravě radioaktivních mate- 
riálů se bude podrobně věnovat také 
technický mítink (Technical Meet- 
ing on the Denial of Shipments of 
Radioactive Material) organizova-
ný IAEA (Ref. No.: EVT1907111) 
ve dnech 6. až 8. dubna 2020.

Aktivity Euratom Supply Agen-
cy (ESA), její poslání, práva  
a kompetence v evropském pro-
storu prezentoval zástupce Ev-
ropské komise pan Dariusz Ko-
zak. Kromě informací z výroční 
zprávy ESA (Annual Report 2018) 
připomněl také, že v souladu  
s dlouhodobou strategií pro do-
sažení klimaticky neutrální eko-
nomiky do roku 2050 by výroba 
elektřiny v Evropě měla být z 80 %  
zajištěna z obnovitelných zdrojů 
a jaderná energetika, jako sta-
bilní zdroj v energetickém mixu 
EU, by měla představovat 15 %. 

Zprávu sekretariátu IAEA o čin-
nostech v oblasti geologie, prů-
zkumu a těžby uranu, jeho aktuál- 
ní personální obsazení, úkoly  
a aktivity přednesl Mark Miha-
lasky (IAEA). Informaci sekreta-
riátu OECD/NEA o záležitostech 
řešených Výborem pro technické 
a hospodářské studie rozvoje ja-
derné energie a palivového cyklu 
prezentovala Luminita Grancea 
(NEA) včetně upozornění na nové 
publikace, technické dokumenty  
a normy, které jsou pro zájemce vol-
ně dostupné na www.oecd-nea.org,  
resp. www.iaea.org/publications.

Samostatnou sekcí v jednání 
Uranové skupiny byl blok předná-
šek s tematickým názvem Milníky 
přístupu k uranovému výrobnímu 
cyklu a mechanismům technické 
spolupráce. Přednášky vedl James 
Marlatt, výkonný kouč (GeoTotal 
Group Ltd., Mineral Exploration 
Consultants) z Kanady. Jednalo 
se o metodiku přípravy a realiza-
ce procesu těžby nerostných suro- 
vin – uranu – formou struktu-
rovaného plánu proveditelnosti 
(Structured Feasibility Plan) dopl-
něnou případovými studiemi.

Závěrem Uranová skupina jedna-
la o plánu a organizaci příštích za-
sedání. Pro další optimalizaci pub-
likačního procesu Red Book bylo 
dohodnuto, že pravidelná zasedání 
se budou konat jedenkrát ročně, 
střídavě na OECD/NEA v Paříži 
a na IAEA ve Vídni. Otevřena zů-
stala otázka výjezdních zasedání, 
neboť ta jsou závislá především 
na podání oficiálního pozvání ně-
které členské země a vyžadují or-
ganizačně a logisticky náročnější 
přípravu. 

Informační materiály, prezenta-
ce a zejména pak zprávy delegá-
tů o aktuálním dění v uranovém 
a jaderném průmyslu dané země 
jsou pro zájemce s přístupem na 
podnikový INTRANET dostupné 
na portálu odboru ekologie ŘSP 
(http://portal/oe/) ve složce „Ura-
nium Group NEA-IAEA“.

Ing. Pavel Vostarek
Člen Uranové skupiny 

OECD/NEA-IAEA

Členové Uranové skupiny

Vienna International Centre, sídlo IAEA

Světová produkce uranu v roce 2018, zdroj: NEA
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Horníci bilancovali rok 2019
V sobotu 15. února 2020 se usku-
tečnila výroční schůze Hornic-
ko-historického spolku Stříbro 
v restauraci Beseda ve Stříbře. 
Schůze proběhla v již tradičním 
duchu. 

Po přivítání přítomných zazněla 
hornická hymna „Hornický stav 
budiž velebený…“. Program schů-
ze byl odsouhlasen, a tak již nebrá-
nilo nic tomu, abychom si připo-
mněli loňský rok. Předseda spolku 
R. Strankmüller zhodnotil naši 
činnost v hornickém skanzenu, 
ve štole Prokop a zmínil, že jsme 

vloni zavítali na 20 domácích i za- 
hraničních akcí. Hornický skanzen 
vloni navštívilo skoro 4 000 ná- 
vštěvníků. Světe, div se – přijali 
jsme nového člena spolku. V. Krob, 
jako předseda revizní komise, vše 
podstatné potvrdil a odsouhlasil. 
Svojí návštěvou nás poctil i staros-
ta našeho města p. Martin Záhoř, 
krátce pohovořil k plénu a nastínil 
i své myšlenky a vyjádřil našemu 
úsilí plnou podporu. Vždyť histo-
rie našeho města je jednoznačně 
dána jen hornictvím, které zde 
vydrželo neuvěřitelných 800 let.  
Co máme v plánech pro letošní rok –  Účastníci výroční schůze

festival ve Stříbře, dále Prešov, 
Žacléř, Planá, Bohutín, Chodov, 
Sokolov, Pezinok, Den památek  
a jiné. Připravujeme další publika-
ci.

S jedním problémem se bohužel 
potýkáme, a to je příliv mladší 
generace. Když se porozhlédne-
me, asi nejsme sami. Příští naší 
akcí bude nejspíš slovenský Prešov  
a hornické oslavy v nedaleké Plané.

Zdař Bůh!

Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek 

Stříbro

Turnaj v halové kopané o putovní pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. TÚU                                      
Sportovní hala ve 
Stráži pod Ral-

skem byla svědkem již 8. ročníku 
turnaje v halové kopané o putovní  
pohár ředitele s. p. DIAMO, o. z. 
TÚU. Turnaj se konal v sobotu  
15. února 2020 za účasti třech 
týmů. Loňský vítězný tým NDS 
ML vyzval tým VOKURKY a no-
váčka turnaje, tým z NDS 6, pod 
názvem NEUMÍMNIC. Vzhledem 
ke slabé účasti bylo již předem jis-
té, že všichni účastníci skončí na 
„bedně“. 

Hrálo se systémem každý s kaž-
dým po dobu 10 minut. Pro větší 
atraktivitu a možnost případné 
odvety za nepovedený zápas se 
hrálo čtyřkolově. Všechna utkání 
nabídla kvalitu a spoustu pohled-
ných fotbalových akcí. Nakonec se 
v nejlepším světle ukázal tým NE-
UMÍMNIC, který během turnaje 

ztratil pouhé 2 body za remízu  
1:1 s týmem VOKURKY. V dal-
ších třech soubojích s tímto týmem 
už nezaváhal a připsal si výhry  
6:1, 3:1 a 2:0. A když si zajistil  
i plný bodový zisk s obhájcem 
titulu týmem NDS ML, mohl 
po výsledcích 2:1, 3:2, 5:0 a 1:0  
slavit premiérový zisk zlatých me-
dailí a putovního poháru. Stříbr-
né medaile získal tým NDS ML, 
který čtyřmi výhrami v poměrech  
4:0, 2:1, 4:1 a 4:1 odsunul tým 
VOKURKY na bronzovou pozici. 
Nejlepším střelcem turnaje se za 
sedm přesných zásahů stal Filip 
Sucharda z vítězného týmu.                           

Závěrem patří poděkování všem 
zúčastněným za předvedené výko-
ny, rozhodčímu panu Popelářovi 
za vynikající řízení všech utkání, 
dále pak Vildovi Válkovi za spo-
luorganizaci a fotodokumentaci 
celé akce a nakonec i panu ře-

Týmy letošního 8. ročníku turnaje

diteli státního podniku DIAMO  
o. z. TÚU panu Ing. Ludvíku 
Kašparovi, který se zúčastnil 
závěrečného vyhlášení výsled-
ků turnaje, předání cen, medailí  
a putovního poháru vítězi. Zve-
me všechny příznivce kopané na  
9. ročník turnaje, který jistě opět 
nabídne zajímavou podívanou. 

Dovolím si pár řádky doplnit 
stručný popis turnaje Čendy Ho-
lého: „Rád bych pochválil inves-
tici města Stráže pod Ralskem 
do nafukovací haly. Nový povrch  
i osvětlení hodně pomohlo k dů-
stojnému sportovnímu zážitku. 
Účast na turnaji byla slabá. To je 
pořadatelská noční můra! Osmý 
ročník turnaje znamená, že pů-
vodní nadšenci tohoto sportu jsou  
i o osm let starší a to je bohužel 
také znát. Mladší už kopaná tolik 
nebere. Snad jen v PC a TV. Děkuji 
všem účastníkům turnaje, který se 

ODBORY

odehrál bez zranění a zbytečných 
faulů. Jedinou újmu vidím u míčů 
určených k tomuto turnaji, kdy ze 
tří dva dosloužily. Rád jistě náčiní 

dokoupím, pokud bude zájem a bu-
deme v turnaji pokračovat.“

Vilém Válek
Předseda ZV ZOO o. z. TÚU

ODBORY

VIII. Havířský bál 
SLPT Hlubina na Hlubině
V sobotu 22. února 2020, v den 
magického data, uspořádal Sou-
bor lidových písní a tanců (SLPT) 
Hlubina již VIII. Havířský bál 
ve Starých koupelnách bývalého 
dolu Hlubina v Ostravě (dnes zva-
ných též BrickHouse DOV). Již při 
příchodu byla všude znát hornic-
ká atmosféra – členové souboru 
oděni v hornických uniformách, 
hornická vlajka podávaná na 
přivítanou, všechny sály vyzdo- 
beny a osvětleny v hornických bar-
vách. 

Letošní ročník probíhal ve třech 
sálech s výběrem hudební produk-
ce dle zájmu – folklor či swing. 

Všechny hosty na počátku přiví-
tala vedoucí souboru paní Kate-
řina Macečková, která dlouhodo-
bě vede soubor a stojí taktéž za 
mezinárodními úspěchy Hlubiny.  
V průběhu večera vystoupil něko-
likrát soubor s havířskými a kla-
sickými tanci, nechyběla ani bar-
manská show, tradiční tombola či 
soutěž „O štajgerovy trencle“.

Návštěvníci okouzleni hornický-
mi prostory a vynikající hudbou 
ukončili bál v ranních hodinách ne-
dělního dne.

Za Sdružení hornických 
a hutnických spolků ČR 

Ing. Václav Dorazil, Ph.D.Hornický tanec

VELIKONOCE 
V HORNICKÉM MUZEU PŘÍBRAM 

V Hornickém muzeu Příbram 
si ve dnech 4.–5. 4. a 9.–12. 4. 2020 
návštěvníci připomenou, jak nejvýznamnější 
křesťanské svátky, Velikonoce, oslavovali 
březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století.

Hornickým domkem, prodchnutým vůní jidášů, se rozezní lidové 
písně, za jejichž doprovodu si budou malí i velcí návštěvníci moci 
vyzkoušet například pletení pomlázek, zdobení vajec, velikonoč-
ních perníčků a svatých obrázků, výrobu korálkových ozdob  
či vyřezávání dřevěných plastik hornických patronů.

Expozici hornického domku navíc zpestřuje připomínka havířů 
domkářů, zvláštní skupiny obyvatel hornického města a přilehlých 
podbrdských vesnic. Vystaveny jsou historické i současné řezby  
a malby tematicky čerpající z prostředí brdského lesa.

Zahájení v 9 hodin, občerstvení zajištěno
Střelba útočnou puškou a služební pistolí

Startovné 100 Kč, střelivo 300 Kč
Závazné přihlášky do 17. 4. 2020 u p. Vargy, 

tel.: 606 423 363

Odborová organizace o. z. TÚU 
pořádá na střelnici 

ve Skalici u České Lípy 
v sobotu 25. 4. 2020

VI. ročník
STŘELECKÉ SOUTĚŽE

O putovní pohár ředitele o. z. TÚU
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Slavnostní průvod s permoníčky a horníky

Mise českých firem z oblasti geologie do Jordánska

Mise byla vedena vedoucím od-
dělení surovinové politiky Mini-
sterstva průmyslu a obchodu ČR 
RNDr. Jaroslavem Reifem, Ph.D. 
Českou delegaci tvořili dále zá-
stupci firem DIAMO, s. p. (z ředi-
telství státního podniku Ing. Jiří  
Mužák, Ph.D., z odštěpného zá-
vodu GEAM Mgr. František To- 
man, Ph.D.), Kohimex, spol. s r.o., 
DSP Přerov, spol. s r.o, a státní or-
ganizace Česká geologická služba 
(ČGS). České firmy uskutečnily pre-
zentace svých nabídek, které se se-
tkaly s živým zájmem jordánských 
partnerů. Jednalo se o možnosti 
geologického průzkumu, těžeb-
ních technologií, environmentální 
technologie pro likvidaci následků 
těžby, snížení ekologické zátěže  
a revitalizace prostředí.

Hlavní událostí projektu bylo čes-
ko-jordánské podnikatelské fórum 
s B2B rozhovory mezi představi-
teli českých geologických firem  

Velvyslanectví České republiky v Ammánu spolu s delegací MPO a čes-
kých podniků uskutečnilo ve dnech 10.–12. února 2020 jednání českých  
a jordánských firem v rámci projektu na podporu ekonomické diplo-
macie s názvem „Mise českých firem z oblasti geologie do Jordánska“. 
Byly zorganizovány rozhovory českých podniků s odborníky jordán-
ského Ministerstva energie a minerálních zdrojů (www.memr.gov.jo)  
a zástupci místních těžařských firem, jejichž smyslem bylo vyhledat 
příležitosti a zapojit české firmy do spolupráce s jordánskými podniky  
v oblasti těžby i zpracování minerálů a surovin.

a zástupci jordánských soukro-
mých těžařských firem, které se 
uskutečnilo dne 10. února 2020. Fó-
rum a jednání B2B proběhly v ho- 
telu Le Royal Ammán za účasti 
více než 20 místních zainteresova-
ných firem a podle ohlasů českých 
podniků se podařilo vytipovat ob-
lasti možné spolupráce, ve kterých 
bude následně probíhat výměna 
korespondence, vyjasňování tech-
nických okolností a prezentace na-
bídek. 

Velmi úspěšná byla samostatná 
jednání DIAMO, s. p., s jeho pro-
tějškem Jordan Uranium Mining 
Company (JUMCO), která pro-
běhla v sídle společnosti JUMCO  
v Ammánu. Oba zástupci  
DIAMO, s. p., byli podrobně sezná-
meni s aktuální a plánovanou čin-
ností JUMCO v oblasti těžby uranu  
v Jordánsku. V nadcházejících 
měsících zahájí JUMCO polopro-
vozní experiment, který umožní 

výrobu prvních desítek kilogramů 
uranového koncentrátu a zprovozní 
laboratorní zázemí pro tento expe-
riment.

Následujícího dne 11. února 2020 
byli zástupci DIAMO, s. p., pozvá-
ni na prohlídku těžební lokality 
s poloprovozním experimentem. 
Součástí návštěvy byla prohlídka 
technologického a laboratorního 
zázemí poloprovozního experi-
mentu a prohlídka lokality, kde 
probíhá průzkumná činnost.

JUMCO nadále potvrdilo velký 
zájem o spolupráci s DIAMO, s. p.,  
v rámci projektu těžby a úpra-
vy uranu v Jordánsku. Zejména 
jde o konzultační a poradenskou 
činnost, neboť DIAMO, s. p., dis-
ponuje obrovskými zkušenostmi  
a znalostmi celého cyklu produk-
ce uranu od průzkumu přes těžbu  
a výrobu až po uzavírání těžebních 
lokalit, které získalo za více než 
70 let své činnosti. Dále je zájem 
o vzdělávání jordánských expertů 

prostřednictvím specializovaných 
kurzů organizovaných mezinárod-
ním školicím střediskem WNU 
SUP státního podniku DIAMO  
a případné budoucí zapojení při 
projektové přípravě technologic-
kých celků pro výrobu uranového 
koncentrátu.

Ing. Jiří Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní 

spolupráce, ŘSP
vedoucí mezinárodního školicího 

střediska, ŘSP

Prohlídka poloprovozního experimentu

Ostravské šachty lákají filmaře

Každé pondělí večer od ledna do 
března se diváci České televize 
mohou podívat do Ostravy. Nejsou 
to příběhy s dobrým koncem, ale 
prostředí, ve kterém se odehráva-
jí, také nevypadá zrovna přívětivě,  
a to byl zřejmě záměr. Třinácti-
dílný seriál Místo zločinu Ostrava 
je inspirován skutečnými případy, 
které policie vyšetřovala v průbě-
hu několika uplynulých let. Nový 
krimiseriál od režisérů Jana Hře-
bejka, Dana Wlodarczyka a Jiřího 
Chlumského začal až nečekaně 
vydařenou premiérou. Také druhý 
díl, při jehož natáčení asistovali 
zaměstnanci odštěpného závodu 
ODRA státního podniku DIAMO, 
sledovalo přes milión diváků a stal 
se nejsledovanějším pořadem ve-
čera i celého dne.

Pro herce a ostravskou rodačku 
Pavlu Beretovou, představitelku 
hlavní role policejní vyšetřovatel-

Přestože se tam už netěží, ale možná právě proto, vzbuzují zájem fil-
mařů. Doly v Ostravě a okolí si vybrali už například tvůrci komedie 
Ostravak Ostravski nebo dvoudílného televizního filmu Dukla 61, který 
byl více než jen připomínkou hornické tragédie. Při natáčení obou fil-
mů pomáhali zaměstnanci státního podniku DIAMO. Dalším snímkem, 
kde si nedávno „zahráli“, je seriál České televize Místo zločinu Ostrava  
a objeví se také v připravovaném hraném dokumentu o životě na  
Ostravsku před sto lety a dnes.

Hornický ples v roce 2020

ky, nebylo natáčení na Dole Jere-
menko snadné. Štábu ztěžovalo 
práci vlhko a málo světla, dodr-
žování bezpečnostních předpisů  
a nošení těžkých sebezáchran-
ných přístrojů. Komparz v dolech 
na šachtě v tomto díle hráli sku-
teční horníci – naši zaměstnanci, 
kteří filmaře potěšili mluvou „po 
našimu“. Diváci tak mohli vidět 
například revírníka důlní dopravy 
Petra Přečka. Na natáčení vzpo-
míná s úsměvem. „Bylo to celkem  
v pohodě, ale každá scéna se muse-
la několikrát opakovat, což je do-
cela zdlouhavé, a nakonec filmaři 
zjistili, že nastal nějaký technický 
problém se záznamem a museli 
znovu do podzemí,“ popsal Petr 
Přeček.

„Některé činnosti, týkající se 
údržby jámy, jsme přesunuli na 
jiné dny. Zorganizovali jsme si 
práci tak, abychom filmovému štá-

Přes 300 hostů, 65 sponzorů, té-
měř 730 cen v tombole, zábava do 
třetí hodiny ranní. To je jen troš-
ka statistiky ze čtvrtého hornické-
ho plesu, který se konal v sobotu 
15. února 2020 ve Stráži pod Ral-
skem opět „pod taktovkou“ Hor-
nicko-historického spolku pod 
Ralskem.

Příchod z foyer do velkého ta-
nečního sálu byl zvýrazněn dřevě-
ným vstupním portálem s nápisem 
„Zdař Bůh!“ a hornickým symbo-
lem zkříženého mlátku a želízka 
(pozn.: již od 12. století jsou hor-
nickým znakem). Před tímto por-
tálem bylo na přivítání každému 
návštěvníkovi nabídnuto osvěžení 
ve formě tzv. hornické vlajky, ženy 
byly navíc obdarovány malým dár-
kem. Krátce po osmé hodině ve-
černí započal slavnostní hornický 
průvod v čele s vlajkonošem na-
šeho spolku, malými permoníčky, 
svatou Barborou, svatým Proko-
pem a s horníky ze spřátelených 
spolků z České republiky (Pří-
bram, Most, Chomutov, Sokolov, 
Měděnec) a ze Slovenska (Pezi-
nok, Ľubietová). Po krátkém pro-
slovu předsedy spolku započala 
naplno zábava proložená soutěže-
mi, jako např. zatloukání hřebíků 

či pivní souboj. Těsně před půlnocí 
byl sál „rozechvěn“ vystoupením 
hudební skupiny Unique Rhythm. 
Tato skupina rozezněla celý sál bi-
cími nástroji a zažili jsme dechbe-
roucí rytmy bubnů v kontrastu  
s barevnými efekty. Pánové sklidili 
obrovské ovace. Během celého ve-
čera jsme si všichni zazpívali hor-
nickou píseň „Kamarádi, dolů sfá-
rejme…“, nejednou a tradičně jsme 
zapojili i nehornické obecenstvo, 
neb člověk se má stále co učit…  
V nabitém programu se našel tak-
též čas na raut a rozhovory s přáte-
li, které máme možnost vidět pou-
ze jednou za rok právě na našem 
plese.

Jak říká přítel Eda Horčík: „Stále 
je co zlepšovat, Václave.“ Napadají 
nás nové nápady a myšlenky pro 
další ročník plesu a pokusíme se 
nezklamat, neb neúspěchy se neza-
pomínají, úspěchy jsou zapomenu-
ty vždy.

Návštěvníkům a sponzorům vel-
mi děkujeme, dá-li sv. Barborka, 
setkáme se na hornickém plese  
v roce 2021!

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem 
Ing. Václav Dorazil, Ph.D., 

a Ing. Eduard Horčík  

bu pomohli se vším, co potřeboval. 
Náklady spojené s natáčením nám 
televize podle dohody uhradila, 
ale bereme to hlavně jako součást 
podpory dobrého jména státní-
ho podniku, který se denně stará  
o zavřené doly, což ne všichni 
vědí,“ dodal Josef Havelka, závod-
ní dolu.

Dalším filmovým počinem, se 
kterým pomáhají zaměstnanci 
podniku, je právě vznikající do-
kument známého ostravského fo-
tografa Borise Rennera. Řadu let 
se specializuje na průmyslovou 
fotografii a je autorem několika 
fotografických publikací jako na-
příklad „Ostravaci všem“ nebo 
„Ostrava včera a dnes“. „Fotogra-
fické vidění mě dovedlo také ke 
tvorbě videa. Na svém kontě mám 
několik desítek krátkých spotů  
z oblastí firemních prezentací, pro-
pagace měst a krajů a teď pracuji 
na větším projektu – bude to hraný 
dokument o životě v Ostravě před 
sto lety a dnes,“ řekl Boris Renner.

Pro svůj filmový dokument vyu-
žil už například haldu v Heřmani-
cích, kam kdysi chodili místní lidé, 
včetně dětí, v chladných dnech sbí-
rat uhlí, aby si mohli doma zatopit. 
Známý fotograf nemohl samozřej-
mě opominout Důl Jeremenko, 
který těžil uhlí téměř sto let a pat-
řil k nejhlubším na Ostravsku. Do-
dnes je možné tady fárat a dodnes 
zde slouží přestěhovaný těžní stroj 
z roku 1924. Po malých úpravách 
a „zamaskování“ modernějších 
prvků posloužily prostory těžní 
jámy k navození dobové atmosfé-
ry. Stačilo pracovníkům vyměnit 
oblečení a nakrátko jsme měli na 
dole Jeremenko prvorepublikovou 
atmosféru. Zahráli si v ní zaměst-
nanci s. p. DIAMO Petr Fehér, 
František Litvík, Michal Kaloč  
a Pavel Birka. S kahanem v ruce šli 
na šichtu. O čem si povídali? Zkus-
te hádat…

Jana Dronská, Josef Havelka

Zaměstnanci státního podniku a kameraman Boris Renner při natáčení doku-
mentu o historii Ostravska


