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Sanace lagun OSTRAMO, halda Heømanice a Trojické údolí – tøi

lokality ve správì státního podniku DIAMO, které ve støedu 31. èer-

vence navštívil vicepremiér a ministr prùmyslu a obchodu Karel Hav-

líèek. Zajímal se o prùbìh sanaèních projektù, plnìní termínù, finanèní

otázky i dopady na životní prostøedí.

V doprovodu námìstkù a vedení státního podniku si ministr Karel

Havlíèek prohlédl nejprve areál lagun po chemièce OSTRAMO.

Pøipojili se také námìstkynì ministra Silvana Jirotková, námìstek

ministra Jan Dejl, námìstek ministra Eduard Muøický, øeditel odboru

hornictví MPO a pøedseda Dozorèí rady s. p. DIAMO Zbyšek

Sochor, primátor Ostravy Tomáš Macura, námìstkynì primátora Ka-

teøina Šebestová a vládní zmocnìnec pro restrukturalizaci Jiøí

Cienciala. „Navštívili jsme území, která se musí sanovat ve správì

státního podniku DIAMO. Pokraèování sanace lagun OSTRAMO je

prioritou, finanèní limit 2,9 mld. korun by nemìl být pøekroèen. Na

místì by mohla vzniknout prùmyslová zóna nebo lesopark,“ øekl vi-

cepremiér a ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek.

Vyprázdnìné laguny už nezapáchají a upravené kaly se postupnì

odvážejí k likvidaci v tlakové plynárnì Sokolovské uhelné. Øeditel

státního podniku DIAMO Jiøí Jež a øeditel odštìpného závodu ODRA

Petr Køíž popsali za státní podnik dosavadní prùbìh a potvrdili, že

celkový finanèní rámec nebude pøekroèen a kaly by mìly být odveze-

ny do konce pøíštího roku. Následovat bude sanace zemin, kterou bu-

de øídit Ministerstvo financí.

Další zastávkou ministerské návštìvy byla heømanická halda a sepa-

raèní linka. Investor a provozovatel separaèního komplexu požádal

státní podnik DIAMO o souèinnost s øešením aktuální situace. Ostrav-

ská tìžební oznámila, že provoz linky je ztrátový a pro nì dlouhodobì

neudržitelný. Ministr potvrdil, že stát má zájem na tom, aby byl pro-

voz separaèní linky zachován, o zpùsobu a formì spolupráce se bude

dále jednat. Sanaèní práce stále pokraèují a probíhá také pravidelný

monitoring škodlivin, který potvrzuje, že kvalita ovzduší v okolí haldy

není ohrožena. „Odval v Heømanicích se sanuje a separuje s dùrazem

na minimalizaci negativních vlivù na okolí a s monitoringem kvality

ovzduší. Speciální linka je v provozu dva roky, o tom, jak to s ní bude

dál, jednáme s Ostravskou tìžební,“ øekl  Jiøí Jež.

Tøetí lokalita rovnìž patøí mezi staré ekologické zátìže velkého

rozsahu. Sanace Trojického údolí, kde byla kdysi šachta a koksovna,

zatím nezaèala. Vedení státního podniku se dohodlo s ministrem, že

bude tøeba danou vìc analyzovat. „Zde jsme se s ministrem Karlem

Havlíèkem shodli, že není tøeba nic uspìchat,“ øekl primátor statu-

tárního mìsta Ostrava Tomáš Macura a dodal: „Nový geologický prù-

zkum kontaminovaného území má být hotov do konce letošního roku.

Výsledky ukáží, co s aktuálnì pozastaveným projektem sanace.“

Sanace heømanické haldy pokraèuje, kvalita ovzduší
v okolí není ohrožena

Sanace odvalu Heømanice, která patøí mezi nejvìtší ekologické ak-

ce v Moravskoslezském kraji, pokraèuje i pøes problémy spoleènosti

Ostravská tìžební. „Naším cílem je postupnì eliminovat negativní

vlivy na okolí a zabezpeèit odval pøed termickými jevy, aby v bu-

doucnu mohla být tato lokalita smysluplnì využita. Separaèní linka

mùže tento dlouholetý sanaèní proces urychlit, proto zvažujeme na

základì žádosti Ostravské tìžební odkoupení zaøízení, ale i další

možnosti,“ uvedl Jiøí Jež.

Východní a jihovýchodní èást odvalu Heømanice už prošla rekulti-

vací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtì-

žit, uvolnìné plochy dotvarovat inertním materiálem, pøekrýt zemi-

nou a tímto zpùsobem celé území revitalizovat. Mimo jiné byl vy-

tvoøen „zelený val“ s významným filtraèním efektem proti prachu,

vznikajícímu v rámci odtìžování dalších èástí odvalu. Od roku 2010

tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou,

což pøineslo i výrazné snížení objemù exhalací škodlivých plynù.

S cílem zintenzivnìní sanaèních prací, které se odhadují na dalších nej-

ménì 10 let, vznikl projekt spolupráce státního podniku DIAMO

a Ostravské tìžební, která postavila v roce 2016 u haldy separaèní kom-

plex. Provoz speciální linky byl zahájen v èervenci 2017. Ukázalo se však,

že její provoz není tak ekonomicky efektivní, jak investor pøedpokládal.

„Jednání se spoleèností Ostravská tìžební o budoucím využití sepa-

raèní linky na Heømanické haldì stále probíhají a vzhledem ke složitosti

problematiky není stanoven žádný termín. Je nutné posoudit možné va-

rianty další spolupráce a vyhodnotit jejich efektivitu i rizika z pohledu

ekonomického, technického, èasového, environmentálního a právního,“

doplnil Petr Køíž. Bez ohledu na výsledek jednání státní podnik pokra-

èuje a bude pokraèovat v sanaèních pracích podle dlouhodobého plánu.

Na lokalitì probíhá pravidelný monitoring imisí, prašného spadu

v okolí, termické aktivity a podzemních vod realizovaný akreditova-

nými organizacemi. Namìøené hodnoty stabilnì nevykazují žádné ne-

bezpeèí pro obyvatele Ostravy. Koncentrace sledovaných látek jsou

klesající nebo setrvalé. Není ohroženo ani zdraví pracovníkù s pra-

covním místem na odvalu Heømanice, nemusí používat žádné spe-

ciální ochranné pomùcky. Výsledky monitoringu potvrzují závìry

Rozptylové studie zpracované pro provádìné sanaèní práce.

Vliv termicky aktivních hald na kvalitu ovzduší také zkoumají vìdci

z VŠB-TU Ostrava a nedávno zveøejnili své prùbìžné závìry. Výsled-

ky èesko-polského projektu monitoringu termicky aktivních hald a je-

jich okolí potvrdily, že nedochází k pøekraèování úrovnì zneèištìní

ovzduší vlivem termicky aktivních odvalù – na Ostravsku jsou to odva-

ly Heømanice, Ema a Hedvika.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
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Vicepremiér a ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek s doprovodem na heømanické haldì

Ministr průmyslu a obchodu si prohlédl velké sanační projekty v Ostravě



V dubnu 2017 jsem v obèasníku DIAMO pøed-

stavil projekt doèištìní dùlních vod na lokalitì

Støíbro (štola Prokop). Zájemce o detailnìjší popis

lokality a první fázi prací odkazuji na zmínìný èlá-

nek, který lze vyhledat na webových stránkách

s. p. DIAMO. V tomto èlánku, po krátkém úvodu,

pøedstavím získané výsledky z let 2016 až 2018,

dùvody realizace druhé fáze a první výsledky po je-

jím provedení.

Na nìkterých lokalitách ve správì s. p. DIAMO

pozorujeme v posledních letech zmìny v množství

a kvalitì vypouštìných vod. Zatímco množství vod

trvale klesá, množství kontaminantù v nich obsaže-

ných naopak mùže rùst. To byl a je i pøípad lokality

štola Prokop ve Støíbøe. V závìru roku 2014 zde

došlo k rychlému zhoršení kvality vypouštìných

vod u všech sledovaných kovù (kadmium, olovo

a zinek). Problematická byla pøedevším naprostá

nepøedvídatelnost vývoje na lokalitì. Protože došlo

i k pøekroèení limitù stanovených vodoprávním

úøadem, byl našemu podniku zadán z jeho strany

a za spolupráce Povodí Vltavy, s. p., úkol vymyslet

a realizovat možnou nápravu.

Na lokalitì probìhlo rozsáhlé vzorkování rùz-

ných míst v podzemí s cílem zjistit zdroj zvýšené

kontaminace a dùvody snížení prùtokù vod ze što-

ly, které potvrdily celkovì zhoršenou situaci, vèet-

nì vod v podzemí. Protože možnosti èištìní vod na

lokalitì jsou prostorovì i technicky pomìrnì ome-

zené, bylo naším cílem realizovat nìjakou nenároè-

nou formu pasivního systému èištìní dùlních vod.

Ve spolupráci s docentem Zemanem z Masarykovy

univerzity v Brnì byl vypracován návrh postupu na

odstranìní nadlimitních koncentrací kovù z dùlní

vody vytékající ze štoly Prokop ve Støíbøe. Nej-

vhodnìjším zpùsobem pro snížení koncentrací Zn,

Pb a Cd se zdála být úprava dùlní vody její interak-

cí s kalcitickým vápencem, který by mìl zajistit

srážení a spolusrážení uvedených kovù v podobì

karbonátù a hydroxokarbonátù a jejich stabilní vy-

vázání do dnového sedimentu. Laboratorní studie

provedené v roce 2015 tento pøedpoklad potvrdily

a pomohly navrhnout vhodnou velikost pilotní èis-

tící jednotky, kterou jsme realizovali na nejvhod-

nìjším místì, se svolením majitele pozemku mìsta

Støíbro, v odvodním kanále cca 15 m od výstupu

dùlních vod na povrch. Odvodní kanál byl v minu-

losti vytvoøen horníky pro odvod dùlních vod z lo-

žiska a v databázi vodních tokù je vedený jako ko-

ryto vodního toku umìlé. Pro ošetøení dùlní vody

bylo zhotoveno vápencové lože o rozmìrech cca

5 m × 2,5 m × 0,3 m. Pro realizaci tohoto opatøení

staèilo nasypat kalcitický vápenec pøíslušné zrni-

tosti do odvodního kanálu od Prokopské štoly

v ploše 5 m × 2,5 m ve vrstvì 30 cm, což je v prin-

cipu hloubka vody v odvodním kanále. Kanál je

v toku zarostlý trávou, na dnì a ve dnovém sedi-

mentu obsahuje tlející organický detrit (rozkládají-

cí se organická hmota zbytkù rostlin). Geometrický

tvar, mírný sklon a pomalý odtok dùlní vody po-

skytly ideální místo pro lokalizaci pilotního te-

rénního experimentu odstraòování nadlimitních

koncentrací zinku, olova a kadmia z dùlní vody.

Pøed realizací nebylo tøeba provádìt terénní úpravy

a výraznìjší zásahy do kanálu. Pro výpoèet objemu

a plochy vápencového lože byly použity konzerva-

tivní, tj. ménì pøíznivé, hodnoty, zjištìné dyna-

mickými laboratorními zkouškami. Ze získaných

údajù vyplynulo, že bude potøeba v prùmìru ošetøit

zhruba 3 400 l/hod. dùlních vod (prùtok pod 1 l/s),

což odpovídalo 10,2 t kalcitického vápence (celko-

vý objem náplnì cca 4 m3). První výsledky ukázaly

nedostateèné zvýšení hodnot pH a tím zhoršené

srážení kovù. Lože bylo rozšíøeno o cca 5 tun jem-

ného vápence frakce 0/4 oproti použité frakci 16/32

v prvním kroku. Hodnota pH vody na výstupu se

zvedla pouze o dvì až tøi desetiny, na hodnoty oko-

lo 6,6. Pro efektivní vysrážení tìžkých kovù je nut-

né dosáhnout hranice 7,5, kdy úèinnost tohoto opa-

tøení prudce roste pro všechny sledované kovy roz-

puštìné v dùlní vodì. V období od vybudování lože

do závìru roku 2018 docházelo pouze ke snižování

koncentrací olova o 0,5 až 1,7 mg/l ze vstupních

hodnot 1,58 až 3,88 mg/l a u zinku ke snížení o nì-

kolik jednotek desetin mg/l z hodnot 3,68 až

7,93 mg/l. U kadmia se hodnoty mìnily pouze

o jednu až dvì tisíciny mg/l a hodnoty se pohybo-

valy v rozpìtí 0,013 až 0,035 mg/l. Jak je patrné,

dílèích úspìchù bylo dosaženo, ale nikoli takových,

které by odpovídaly laboratorním sledováním. Na-

víc množství vod nìkdy výraznì pøesahuje dlouho-

dobý prùmìr 1 l/s a rozpìtí koncentrací kovù je

velmi vysoké. Na základì dlouhodobých dat jsme

znovu pátrali, proè je funkènost lože nižší, než la-

boratorní testy ovìøily. Bylo jasné, že pro funk-

ènost opatøení bude zásadní dosažení pH 7,5. Že

vyšší hodnoty kovù v dùlní vodì budou pokraèovat

v delším èasovém úseku, je již jisté. Situace z kon-

ce roku 2014 v podstatì stále trvá.

Nový pøepoèet pùvodních dat z laboratorních po-

kusù ukázal, že v reálných podmínkách na stano-

višti je nutné upravit lože tak, aby nevznikaly pre-

ferenèní cesty proudìní skrz vápenec a byl k do-

èištìní využit celý objem náplnì, a dále zadržet vo-

du delší èasový úsek (3 hod.), aby se pH výraznìji

zvýšilo a vysrážené kovy vypadly v loži nebo tìsnì

za ním. V podmínkách bìžných provozù na

èistírnách dùlních vod se jedná o jednoduché kro-

ky, kterých ovšem dosáhnout v našem pøípadì je

pomìrnì složité. Dùležitou hodnotou je objem vol-

ných pórù ve vápenci, který by mìl dosáhnout hod-

noty cca 10 m3, a to odpovídá náplni lože cca 40 m3

místo námi v první fázi realizace dodaných 6 m3

vápence. Dále se ukázalo, že bude nutné rozèlenit

náplò pøepážkami tak, aby voda byla nucena prou-

dit celým ložem rovnomìrnì (viz schéma na obráz-

ku). Døevìné pøepážky umístìné støídavì v horní

a dolní èásti lože, obsypané hrubou frakcí vápence

16/32, slouží k umožnìní prùtoku vody nahoru do-

lù. K tìsnìní mezi prkny pøepážek byl použit gra-

nulovaný bentonit, který ve vodì mnohonásobnì

zvìtší svùj objem a slouží jako nepropustná barié-

ra. Ve vzniklých komorách byl jako výplò použit

vápenec o zrnitosti 4/8.

Pro ilustraci, jak probíhala realizace v prosinci

roku 2018 a jak bylo koncipováno rozšíøení lože,

slouží pøiložená fotodokumentace. Pracovníci

z ÈDV Zadní Chodov se úspìšnì poprali s nástra-

hami neèekaných požadavkù, daných realizací

v polních podmínkách a nevyzkoušenou technolo-

gií, a bìhem jednoho pracovního dne vše provedli

na výbornou. První mìøení po realizaci nás naplni-

lo optimismem, protože pH dosáhlo hodnoty 7,54

a výsledky snížení kovù byly výrazné – kadmium:

vstup 0,0247 mg/l, na výstupu z lože 0,0028 mg/l

(snížení o 89 %), zinek: vstup 4,95 mg/l, na výstu-

pu 2,39 mg/l (snížení o 52 %) a olovo vstup

1,51 mg/l na výstupu 0,143 mg/l (snížení

o 90,5 %). To byly výsledky, které neoèekávali ani

nejvìtší optimisté. Následný monitoring v roce

2019 ovšem takto razantní snížení nepotvrdil. Kli-

matické podmínky v úvodu roku (sníh a led) a ná-

slednì vandalové, kteøí nám zvýšili hladinu v kory-

tì tak, že voda tekla pøes lože, nám ovlivnili vý-

sledky monitoringu. Pøesto i rozšíøený èervnový

monitoring ukázal, že výsledky nedosahují prvních

mìøení. Vyšší úèinnost je zachována pouze pro

olovo okolo 90 %, pro kadmium a zinek pouze

okolo 15 %. Dùvodem je opìt pH, které se nedaøí

udržet nad hodnotou 7,5, ale pohybuje se okolo

7,3. To je dostateèná hodnota pro vysrážení olova,

ale nikoli pro další kovy. Z èervnového mìøení je

patrné, že na vinì je i CO2, rozpuštìný ve vysoké

míøe v dùlní vodì, a ten blokuje zvýšení pH. Trvalý

posun pH je bez chemické úpravy nemožný (napø.

pøikapávání louhu). Zdá se tedy, že jsme dosáhli

použitým zpùsobem maxima možného.

Dále je patrné, že èást zmìøených kovù za ložem

je již v nerozpuštìné podobì, ale nestihne vysedi-

mentovat. Usazuje se až dále v toku koryta navázá-

ním na jílové èástice a organický materiál. Z celko-

vých výsledkù je patrné, že tento proces ve zbýva-

jící èásti koryta (cca 600 metrù) pøed zaústìním do

toku Mže probíhá standardnì a tok Mže je sledova-

nými kovy ovlivnìn pouze minimálnì, a to v hod-

notách, které jsou v literatuøe popsány jako neohro-

žující pro èlovìka a vodní živoèichy. Pøedpokládá-

me, že se zde pozitivnì odráží i naše snaha o do-

èištìní.

Na závìr chci opìt podìkovat mìstu Støíbro za

možnost využít pozemek v majetku mìsta k reali-

zaci pilotního pokusu a vstøícnost bìhem celého

procesu pøípravy. Cesty k nápravì životního pro-

støedí nevedou pouze skrze slovní podporu, ale

pøes reálné èiny, které umožòují konkrétní lidé

a instituce.

Mgr. Petr Brùèek, Ph.D.

vedoucí oddìlení ekologie, o. z. SUL Pøíbram

Realizace „nízké“ pøepážky mezi dvìma „vysokými“

Podélný profil filtraèního lože

Celkový pohled po realizaci
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Dočištění důlních vod na lokalitě Stříbro (štola Prokop)



Ve dnech 18.–21. èervna 2019 pro-
bìhlo na lokalitách o. z. TÚU Stráž pod
Ralskem mezinárodní cvièení mobilních
skupin „International In-situ Gamma
Spectrometry Intercomparison Exercise:
Straz 2019“. Srovnávací mìøení organi-
zoval Státní ústav radiaèní ochrany,
v. v. i., ve spolupráci s DIAMO, s. p.,
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem na dvou
plochách se zvýšenými hodnotami ra-
dioaktivní kontaminace povrchové vrst-
vy zemin „Odkalištì – I. etapa“, „DH I –
jáma è. 3“ a v objektu „Gama-spektro-
metrická kalibraèní základna“.

Mobilní skupiny pocházely ze zemí
EU a jsou vycvièeny v rámci havarijní
pøipravenosti pro pohyb v území konta-
minovaném radionuklidy. Akce se zú-
èastnily organizace:

Bundesamt für Strahlenschutz, Fede-
ral Office for Radiation Protection, Nì-
mecko; Deutscher Wetterdienst, Offen-
bach, Nìmecko; Nuclear Engineering
Seibersdorf GmbH, Seibersdorf, Ra-
kousko; Institut „Jožef Stefan“, Ljublja-
na, Slovinsko; Institut ochrany obyva-
telstva, Láznì Bohdaneè, ÈR; ÈEZ,
a. s., Praha, ÈR; 31. pluk radiaèní, che-
mické a biologické ochrany Armády
ÈR, Liberec, ÈR; SÚRO Praha, ÈR.

V prùbìhu cvièení mìli úèastníci za
úkol mìøit hodnoty kalibraèních stan-
dardù, dávkových pøíkonù a aktivity pøí-
rodních a umìlých radionuklidù ve svrch-
ním horizontu zeminy. Vyhodnocení
srovnávacího mìøení pøispìje ke zpøesnì-
ní dat sdílených úèastnickými zemìmi.

RNDr. Lubomír Neubauer 
vedoucí OŽP, o. z. TÚU

Královské horní mìsto Jihlava se již
opakovanì ujalo uspoøádání setkání hor-
nických mìst a obcí ÈR, tentokráte
23. setkání pod názvem „Jihlavské haví-
øení 2019“ ve dnech 21.–23. èervna.
Mìsto po všechny tøi dny nabídlo pro
úèastníky setkání a pro domácí vskutku
bohatý kulturní program. V páteèní pod-
veèer jsme byli oficiálnì pøivítáni primá-
torkou mìsta v kostele Povýšení sv. Køí-
že na Masarykovì námìstí. Moderátor
krásnì pøedstavil bohaté hornické tradice
støedovìkého královského mìsta pøi tìž-
bì støíbrných rud vhodnì doplòované
hudebním vystoupením místních hudeb-
níkù. Pøi hornické písnièce „Kamarádi
dolù sfárejme“ se pøi zpìvu refrénu pøi-
dal ke zpívajícímu sboru celý zaplnìný
kostel. Došlo i na písnièku „Proto ten
stav hornický, ten se musí ctíti, on nám
dává støíbro, zlato…“, která se doposud
zpívala jen pøi akcích našeho hornického
spolku ve Støíbøe. Po skonèení oficiální-
ho pøivítání úèastníkù jsme se pøesunuli
na námìstí, kde nejdøíve došlo k pøedsta-
vení jednotlivých postav jihlavského

prùvodu, respektive hornických profesí,
v podání jihlavské mládeže, a poté se
hornický prùvod již v setmìlé Jihlavì
vydal støedovìkými ulièkami mìsta
k místnímu pivovaru Ježek, kde byla
hornická paráda zakonèena pøedstavová-
ním všech zúèastnìných delegací. Sobot-
ní dopoledne èi ještì ráno bylo zahájeno
pøijetím u primátorky mìsta v radnièní
gotické síni spojeným se snídaní. Po
skonèení této èásti programu již následo-
valo øazení prùvodu k hornické parádì
a opìt povstaly z jihlavského podzemí
všechny hornické profese minulosti. Prù-
vod se vydal stejnou trasou jako vèera
veèer do jihlavského pivovaru, který se
stal centrem veškerého dìní. Vlajkonoši
se øadili pod tribunou, kde nejdøíve došlo
na slavnostní projevy primátorky mìsta
K. Koubové, perkmistra SHHS ÈR

M. Št’astného a pøedsedy ZBSC Sloven-
ska E. Sombatyho. Poté pøedal minulý
poøadatel, a to mìsto Sokolov, novému
poøadateli hornický flek, hornickou
švancaru (obojí vzniklo ve Støíbøe), svìt-
lo sv. Barbory (vzniklo v Mostì) a po-
slední putovní prapor setkávání hornic-
kých mìst. Následovalo stužkování pra-
porù, èímž byly hlavní oficiality splnìny.
Odpoledne probìhlo dle programu slav-
ností v gotické síni radnice pøedávání
cen Èeský permon za rok 2019. V pro-
gramu slavností byly komentované pro-
hlídky jihlavské radnice, dále prohlídky
muzea s odkazem na havíøský prùvod, ke
kterému mùže své øíci i naše mìsto Støíb-
ro, protože historické hornické kroje se
sobì skoro podobají. Kdo má tu svoji
prioritu? To je otázka. Ale buïme
upøímní, Jihlavští se toho chytli první
a dodnes udìlali ohromný kus práce (je
to vidìt na množství krojù, získávání
dìtských úèastníkù do tohoto prùvodu,
vèetnì financování, a dalších drobnos-
tech). Vážení Jihlavští, všechna èest, jen
tak dál, máte se èím chlubit. Pokud mì

pamìt’ neklame, žádné horní mìsto se
nemùže pochlubit takovým dìtským hor-
nickým souborem, buïte na sebe pyšní.
Dále jsme se mohli podívat do podzemí,
do kolektorù, byla pro nás pøipravena
celkem 4 pódia, každý si mohl vybrat, co
ho zajímalo. Hlavním pódiem zùstalo to
v pivovaru. Sobotní veèer byl zakonèen
ohòovou show. V nedìli ráno nás zastihl
vytrvalý déšt’. Akce pokraèovala pro ty,
co vydrželi, i po celou nedìli. Jihlavští,
dìkujeme, zhostili jste se setkání na jed-
nièku. Jak to tak bývá, nasadili jste pøí-
štímu hostiteli vysokou lat’ku. Pøíštì (a to
již po 24.) se sejdeme v záøí 2020 ve vý-
chodních Èechách, a to ve mìstì tìžby
uhlí, v Žacléøi.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

HHS Støíbro

Spoleèné foto po podpisu memoranda

Pøed øazením do prùvodu
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Mezinárodní cvičení mobilních skupin „International
In-situ Gamma Spectrometry Intercomparison Exercise“

23. Jihlavské havíření 2019

O. z. ODRA bude spolupracovat na oživení Karvinska

Lokalita DH I – jáma è. 3

Gama-spektrometrická kalibraèní základna

Moravskoslezský kraj chce výraznì
promìnit území poznamenané tìžbou
uhlí mezi Karvinou, Havíøovem a Orlo-
vou. Aby bylo øešení systematické a kon-
cepèní, vznikl projekt POHO2030 –
Koncepce rozvoje pohornické krajiny
Karvinska do roku 2030. Podpisem Me-
moranda o spolupráci na obnovì a roz-
voji území se do projektu zapojil také
státní podnik DIAMO prostøednictvím
odštìpného závodu ODRA.

Memorandum podepsaly 17. èerven-
ce 2019 v Karviné pøes tøi desítky signa-
táøù, kromì hejtmana kraje, primátorù
a starostù mìst také øeditelé klíèových
firem a dalších institucí, sdružení èi vy-
sokých škol. Rozvojové aktivity bude
koordinovat krajská spoleènost Morav-
skoslezské Investice a Development.
Vzniká pracovní skupina a sdílený vir-
tuální prostor. První projekty by se mìly
rozbìhnout už v pøíštím roce. Budou fi-
nancovány z evropských i státních pe-
nìz a pøedpokládá se také zapojení sou-

kromých zdrojù. V plánu je napøíklad
vybudování sítì cyklostezek nebo
zatraktivnìní okolí u vodní plochy Kar-
vinské moøe.

„Jako správce uzavøených dolù vítá-
me koncepèní pøístup k øešení rozsáh-
lých, tìžbou dotèených území. Dlouho-
dobì se podílíme na oživení areálù ša-
chet na Ostravsku a dobøe víme, že najít
nové smysluplné využití tìchto lokalit
není snadné,“ uvedl øeditel odštìpného
závodu ODRA Petr Køíž.

Na nové koncepci POHO2030 praco-
vala krajská spoleènost Moravskoslez-
ské Investice a Development celý rok.
Jejímu vzniku pøedcházely odborné ana-
lýzy zamìøené na rùzné oblasti – na kra-
jináøskou architekturu, geomorfologii,
územní plánování a také na výskyt rùz-
ných rostlin a živoèichù. Návaznì byla
pøipravena návrhová èást, která obsaho-
vala první zámìry revitalizace a násled-
ného využívání pohornické krajiny. Na
pøípravì se podíleli i zástupci odštìpné-

ho závodu ODRA, který se v zájmové
lokalitì stará o doly Barbora a Žofie.

„Zatím tato lokalita pùsobí opravdu
neutìšenì a najít pro ni smysluplné vy-
užití vnímám jako velkou výzvu pro
kraj. Vìøím, že se nám tu ve spolupráci
s partnery podaøí vytvoøit prosperující
území s pestrým a udržitelným životem.
Chceme, aby do roku 2030 byla po-
hornická krajina územím v pohybu,
s novou energií, a to pøi maximálním
využití chytrých øešení. Z Karvinska se
tak stane atraktivní lokalita, která zajistí
další ekonomický rozvoj regionu, ale ta-
ké nabídne atraktivní volnoèasové akti-
vity,“ uvedl hejtman Moravskoslezské-
ho kraje Ivo Vondrák a zdùraznil, že si
váží zájmu a participace všech stran,
které se na øešení pohornické krajiny
chtìjí podílet.

Souèástí programu slavnostního pøed-
stavení koncepce a memoranda byla
i prohlídka areálu Dolu Barbora.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Úèastníci prùvodu



Souèástí Jihlavského havíøení 2019 by-
lo taktéž pøedání hornických cen Èeský
permon, které každoroènì udìluje Sdru-
žení hornických a hutnických spolkù ÈR
(SHHS ÈR). Pøedávání cen probìhlo
v sobotu 22. èervna 2019 v pøekrásném
gotickém sále jihlavské radnice za pøispì-
ní paní primátorky MgA. Karolíny
Koubové. Za hornický folklor získal soš-
ku permona Hornický spolek Praha za
realizaci „Hornické parády Prahou“. Za
záchranu hornických památek byl permo-
nem ocenìn Ivan Cáder za záchranu sys-

tému hornických štol na vrchu Mìdník.
Poèinem roku byli ocenìni tvùrci televiz-
ního filmu Dukla 61. Za celoživotní dílo
získali Èeského permona Josef Gerthner,
coby patriot hornictví na Mostecku, a La-
dislav Kajzar, coby prùkopník a udržova-
tel hornických tradic ve Stonavì.

Medailí sv. Barbory z rukou Ing. Eri-
ka Sombathyho, pøedsedy sdružení slo-
venských spolkù, byl ocenìn perkmistr
SHHS ÈR Ing. Miroslav Št’astný.
Dr. Jaroslav Jiskra z Nadace Georgia
Agricoly pøedal vyznamenání Lux Ex

Tenebris (Svìtlo v temnotách) paní Ale-
nì Zápotoèné z Magistrátu mìsta Jihla-
vy a doc. RNDr. Zdeòkovi Laštovièko-
vi, CSc., za celoživotní èinnost v oblasti
rozvoje hornických tradic a ochrany
montánních památek.

Celým slavnostním aktem provázel
místopøedseda SHHS ÈR Vratislav Kla-
bouch za pøispìní hudebního doprovodu
místní ZUŠ a gymnázia. Ocenìným vel-
mi gratulujeme!

Za SHHS ÈR 
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

Když se øekne Ward Leonard, zní to
tajemnì, až vznešenì, ale jen zasvìcení
vìdí, o èem je øeè. Pøesto se skloòovalo
toto jméno na støedisku Dùl odštìpného
závodu ODRA víc, než je zdrávo. Ce-
lým jménem Harry Ward Leonard byl
americký elektrotechnik a vynálezce
elektrického soustrojí, které spatøilo
svìtlo svìta na pøelomu 19. a 20. století
v USA, a spolupracoval s T. A. Ediso-
nem. Jeho vynález – mìniè – øídí výkon
a otáèky elektrických motorù.

Na tomto principu plynulého øízení
pracuje i naše soustrojí tìžního stroje
2B 4516 pro jámu è. 5/1 na lokalitì Žofie
v Orlové. Bohužel elektromotor tohoto
Ward Leonardova soustrojí zaèal vyka-
zovat nedostateèný izolaèní stav vinutí
a celého izolaèního systému, což bylo
potøeba okamžitì øešit a omezit èinnost
tìžního stroje na nezbytnì nutný provoz.

Bìhem zpracování zadávacích pod-
mínek a doplòující diagnostiky byly
zjištìny další podstatné nutné prvky pro
opravu elektromotoru vyrobeného a in-

stalovaného v r. 1964. Elektromotor byl
po celou dobu souèástí budovy tìžního
stroje. Mezi zamìstnanci dnes již není
nikdo z pamìtníkù jeho instalace. Od té
doby probìhly jen pravidelné revize
a bìžné standardní opravy. Nyní musel
stroj do dílen se specifickým vybave-
ním. Mìla by následovat èásteèná de-
montáž a transport, což byl jeden z po-
žadavkù zadávacích podmínek pro
opravující firmu.

Pro realizaci opravy jsme oslovili
7 firem, zabývajících se podobnými
opravami, nìkteré z nich již bìhem let
upustily od oprav takto relativnì vel-
kých a výkonných elektromotorù. Jedi-
ná firma, která podala nabídku, byla
Hansen Electric, spol. s r.o.

Následovala demontáž, transport
a samotná oprava elektromotoru v díl-
nách zhotovitele. K provedení revize
byla firmou použita technologie termo-
vize, polarizaèního indexu a pomìru
dielektrické absorpce. Samotná oprava
probíhala dle èasového harmonogramu.

V prùbìhu opravy však byla zjištìna
podstatná anomálie ve spojce dynama.
Následovala jednání, kde se projedná-
val jak legislativní, tak praktický po-
stup opravy. Zmínìná spojka se musela
bezpodmíneènì nahradit, to znamená
vyrobit. Ve výsledné konzultaci bylo
rozhodnuto o zpracování výkresové
dokumentace a navržení spojky pro dy-
namo vèetnì úpravy høídele motoru
opravující firmou. Oprava se sice pro-
táhla o další týdny, vše však mìlo zdár-
ný konec.

Výsledkem je skuteènost, že elektro-
motor Ward Leonardova soustrojí tìžní-
ho stroje 2B 4516 pro jámu è. 5/1 na lo-
kalitì Žofie v Orlové byl bìhem mìsíce
bøezna 2019 namontován a po zkušeb-
ním provozu opìt jede! Toto je velice
dobrá zpráva nejen pro všechny zainte-
resované na støedisku Dùl odštìpného
závodu ODRA, ale také dobrá zpráva
pro Harryho v elektrotechnickém nebi.

Miroslav Ševèík
dùlní mechanik, o. z. ODRA  
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S cílem posílit støedoevropský vý-
zkumný prostor spoluorganizovali Svo-
bodný stát Sasko a Asociace Helmholtz
v úzké spolupráci s Evropskou radou
pro výzkum (ERC) 24. a 25. èervna
2019 první Evropské fórum pro vìdu,
výzkum a inovace. Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf (HZDR) poøádal
tuto akci v Drážïanech za úèasti pøedse-
dy nìmeckého Spolkového snìmu
Dr. Wolfganga Schäubla, premiéra Èes-
ké republiky pana Andreje Babiše, pre-
miéra Polska pana Mateusze Mora-
wieckého a ministerského pøedsedy Svo-
bodného státu Sasko pana Michaela

Kretschmera. Hlavními pøispìvateli to-
hoto významného programu byli pøíjem-
ci grantù ERC z Èeské republiky, Polska
a Nìmecka. Na pozvání nìmeckých part-
nerù se této prestižní akce úèastnil i stát-
ní podnik DIAMO prostøednictvím
Ing. Jiøího Mužáka, Ph.D., vedoucího
odboru mezinárodní spolupráce – vedou-
cího mezinárodního školicího støediska.

V roce 2019 byl státní podnik
DIAMO osloven nìmeckými partnery
EIT Raw Materials a WISMUT GmbH
s žádostí o podporu a úèast ve spoleè-
ném projektu financovaném vládou
Spolkové republiky Nìmecko a ERC.
Projekt rECOmine je zamìøen na rozvoj
inovativních technologií pro øešení si-
tuace s dùlními odpady v regionu
Erzgebirge/Krušné hory. Projednání žá-
dosti o projekt rECOmine probìhlo i za
úèasti státního podniku DIAMO na
Spolkovém ministerstvu pro vìdu
a vzdìlávání Nìmecka v Berlínì
12. bøezna 2019. Projekt byl vládou
Spolkové republiky pøijat k financování
a realizaci.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  
vedoucí odboru 

mezinárodní spolupráce, ØSP  
vedoucí mezinárodního školicího

støediska, ØSP

Èlenové spolku Historické rudné doly
Mìdník v èele s Ivanem Cáderem doká-
zali za deset let opravdu hodnì. Nejenže
zpøístupnili štolu Panny Marie Pomocné
a štolu Zemì zaslíbená, ale nadále
v podzemí Mìdníku pracují jak na údrž-
bì zpøístupnìných dìl, tak v dalších pro-
storách. Již nìkolik let poøádají dvì
akce. Jednou je pøipomínka svátku svaté
Barbory a tou druhou je Mìdìnecké kru-
šení. Letos bylo krušení v duchu zápisu
krušnohorské hornické krajiny na se-
znam hmotného dìdictví UNESCO.

Právì dùlní díla na Mìdníku jsou mezi
konkrétní èeskou pìticí. K zápisu došlo
na poèátku léta v ázerbajdžánském Ba-
ku. Svìt tak ocenil unikátní krajinu –
hornický region „Erzgebirge – Krušno-
hoøí“. Jmenovitì to je 17 míst na saské
stranì a 5 míst na èeské. Je to unikátní
oblast, která diktovala svìtu trendy v tìž-
bì kovù. Pùsobili tu uèenci, napøíklad
Georgius Agricola èi Marie Curie-Sklo-
dowská a jiní. Vznikly tu první geolo-
gické mapy a koneènì i americký dolar
byl pojmenován podle jáchymovského
tolaru.

Nyní zpìt ke krušení. Vše podstatné se
událo v sobotu 27. èervence 2019. Ná-
vštìvníky èekal parádní hornický prù-
vod, v jehož èele šli vedle vejprtského

pana faráøe i významní horniètí patroni –
krásná mostecká svatá Barbora a náš
kamarád Pavel Virág, coby svatý Pro-
kop. Tato trojice na závìr prùvodu po-
køtila lahví sektu mimoøádnou døevìnou
turistickou známku. Bìhem dne si
úèastníci mohli prohlédnout výstavu
krušnohorských minerálù. Nejeden nad-
šenec si odnášel nádherný vybroušený
kousek. Vìtšina úèastníkù vystoupala
ke kaplièce na vrchu Mìdník nebo si
prohlédla podzemí ve štole Panny Ma-
rie Pomocné. Na louce za restaurací
pøedvedli hasièi a záchranáøi vyproštìní
zranìné posádky z hoøícího auta.
V 17 hodin jsme se pobavili a nasmáli
pøi kulturním vystoupení známých bavi-
èù Milana Pitkina a Františka Sysla.
Následovala taneèní zábava a všeobec-
né veselí, které o pùlnoci ukonèil ohòo-
stroj na vrchu Mìdník u ozáøené kapliè-
ky. Velice neradi jsme se poté rozlouèi-
li a s krásnými pocity se rozešli. Ráno
jsme ještì naložili na pøívìsný vozík dá-
rek od Ivana – jeden dùlní huntík (vo-
zík) – pro naši báòskou expozici ve
Stráži pod Ralskem. Velký dík, Mìdì-
neètí, a už se tìšíme na pøíští rok. Zdaø
bùh!

Za HHS pod Ralskem 
Miroslav Janošek

Delegace ze Stráže pod Ralskem

Dr. Wolfgang Schäuble

Spoleèné foto s ocenìnými (autor Ing. Jaroslav Kubánek)

Oprava elektromotoru Ward Leonard

10. výročí na Měděnci

Evropské fórum pro vědu, výzkum
a inovace v Drážïanech

Ward Leonard

Ocenění Český permon 2019



Dne 22. srpna 2019 se na øeditelství

státního podniku – pracovišti Praha ko-

nalo jednání dohodovací komise o kon-

trole plnìní Podnikové kolektivní

smlouvy na roky 2018 až 2022 platné

pro DIAMO, státní podnik, odštìpný

závod Tìžba a úprava uranu, odštìpný

závod GEAM, odštìpný závod ODRA,

odštìpný závod Správa uranových loži-

sek, øeditelství státního podniku (dále

jen „PKS“) za 1. pololetí 2019 dle èlán-

ku 38 PKS. Jednání se za stranu zamìst-

navatele zúèastnili Ing. Bc. Jiøí Jež, øe-

ditel státního podniku, Ing. Ludvík Kaš-

par, øeditel odštìpného závodu Tìžba

a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem,

Ing. Zbynìk Skála, øeditel odštìpného

závodu Správa uranových ložisek v Pøí-

brami, Mgr. František Toman, Ph.D.,

øeditel odštìpného závodu GEAM

v Dolní Rožínce a Ing. Petr Køíž, Ph.D.,

øeditel odštìpného závodu ODRA

v Ostravì. Stranu odborù na jednání za-

stupovali pøedsedkynì a pøedsedové od-

borových organizací pùsobících ve stát-

ním podniku DIAMO – paní Štìpánka

Proskoèilová z øeditelství státního pod-

niku DIAMO ve Stráži pod Ralskem,

pan Vilém Válek, Ing. Petr Rolf a pan

Petr Šindeláø z o. z. TÚU, pan Karel

Høídel z o. z. SUL, pan Milan Kobierski

zastupující o. z. ODRA a za o. z.

GEAM pan Bohdan Štìpánek, hlavní

vyjednavaè zvolený zástupci jednotli-

vých odborových organizací.

Jednání byla dále pøítomna Bc. Vìra

Reslová, námìstkynì øeditele s. p. pro

ekonomiku a personalistiku, která po

úvodním uvítání øeditelem státního

podniku a po odsouhlasení složení do-

hodovací komise všemi zástupci strany

zamìstnavatele i strany odborù proved-

la pøítomné podrobným materiálem

o kontrole plnìní PKS. Po jeho projed-

nání všichni zástupci obou zúèastnì-

ných stran vyjádøili svùj souhlas s pøed-

loženým materiálem a konstatovali, že

všechna v kontrolovaném období

hodnocená ustanovení PKS jsou plnìna.

Nato svùj souhlas stvrdili svými podpi-

sy.

Ing. Gabriela Úradníková

Na konci èervence jsme zakonèili dìt-

ský letní tábor v Bìlé pod Bezdìzem,

který poøádá Odborová organizace

s. p. DIAMO, Dùl Hamr I, Stráž pod

Ralskem ve spolupráci s o. z. TÚU. Le-

tošní rok se ho zúèastnilo 96 dìtí. Ten-

tokrát jsme si zahráli na cestovní kance-

láø a poøádali jsme výpravy za „DIVY

SVÌTA“. Tradiènì mezi sebou soutìži-

ly 4 oddíly o to, kdo nasbírá nejvíc dílkù

puzzle. Každý oddíl byl oznaèen svojí

barvou (dìti dostaly multifunkèní šátky)

a byla to výborná pomùcka nejen pro

nì, ale i pro vedoucí, aby se v tom pr-

votním mumraji vyznali. První dny byly

soutìže zamìøeny na poznávání divù

svìta a souèasnì i rùzných zemí. Dìti si

musely zapamatovat divy svìta podle

obrázkù v lese, kreslily hieroglyfy, sta-

vìly nejvyšší stavby svìta ze špaget,

hrály na Anglièany a Skoty, navštívily

zahrady Semiramidiny a také se vydaly

na Vrch Bìlá, který pøedstavoval výlet

do Francie. Nechybìlo ani malování tri-

èek, pøi kterém nadané dìti vytvoøily

návrh pro svùj oddíl a pomohly s malo-

váním i mladším táborníkùm. Nejvíce

asi dìti uchvátil Egypt, v den zájezdu do

této zemì bylo opravdu parno, a pøesto

soutìžící museli napájet velblouda, pøe-

nášet písek, obstarávat vodu, zahrát si

seroutky a za to je v podveèer èekalo

pøekvapení. Všichni vedoucí se oblékli

jako muslimové a zaøídili dìtem návštì-

vu velbloudice Aishy, která pøijela se

svým pánem ze Zooparku v Doksech

a pøivezla i poníka a lamy. Každý se

mohl na Aishe nebo na poníkovi povo-

zit a poøídit si mnoho fotek. Všechny ty-

to soutìže hned v úterý zpestøili svojí

návštìvou naši záchranáøi, kteøí dìtem

udìlali v lese moc pìknou lanovku, na

které se všichni odvážlivci svezli,

a ostatní se mezitím seznamovali se zá-

klady první pomoci, kterou docela dob-

øe ovládali, a také si vyzkoušeli oživo-

vat dovezenou figurínu. Zjistili, že to

není opravdu jednoduché dodržet správ-

ný rytmus i sílu stlaèování. Celý soutìž-

ní týden byl proložen i návštìvou mìsta,

spaním pod širákem, stezkou odvahy

a noèní bojovkou, táboráky i oblíbený-

mi diskotékami, které byly díky dvìma

tatínkùm Petrùm na profesionální úrov-

ni, vèetnì svìtelných efektù a promítání

videoklipù.

Následující pondìlí bylo tradièní vy-

hlášení výsledkù, které s napìtím všich-

ni oèekávali. Tentokrát s velkým pøed-

stihem dorazil po 26 soutìžích do cíle

jako první oddíl è. 2. Vedoucí Tom si

tuto chvilku slávy moc vychutnával, ne-

bot’ se mu to podaøilo poprvé po 9 le-

tech. Ostatní táborníci však neodešli

s žádnou ostudou, všichni dávali do

soutìží maximum, navzájem se povzbu-

zovali a hecovali. Za tu velkou snahu

byly odmìnìny všechny oddíly chut-

ným dortem, medailemi, trièky, diplo-

mem a sladkostmi. V podveèer došlo na

spoleèné focení všech táborníkù, které

je sice nároèné, ale výsledek stál za to.

Další týden už ze všech spadla nervo-

zita z „celotáborovky“, ale boj o diplo-

my nekonèil. Byla pøipravena øada sou-

tìží pro jednotlivce. Hned do té první –

lesní cross, dali táborníci vše a výsled-

kem byla jedna zlomená klíèní kost.

Kdo nebyl bìhací a sportovní typ, vy-

soutìžil si diplomy tøeba za krásné ob-

rázky. V úterý pro nás pøijely dva auto-

busy a èekal nás výlet do Dìtenic.

Zpestøili jsme si ho zastávkou u zøíceni-

ny Michalovice, kdy jsme za pøíkrý vý-

stup ve velkém vedru byli odmìnìni

krásným výhledem na okolí Mladé Bo-

leslavi. V Dìtenicích jsme se sotva stih-

li nasvaèit a už zaèal rytíøský turnaj. Po

hodinovém turnaji na nás èekaly èaro-

dìjnice, které nás provedly po místním

zámku. Závìrem si všichni mohli na-

koupit suvenýry, prohlédnout zámecké

zahrady a jelo se zpìt do tábora. Ve

ètvrtek ráno pomohli ti starší pøipravit

pro mladší kamarády pohádkový les, ve

kterém museli plnit rùzné úkoly a záro-

veò se soutìžící pøedvedli ve svých

maskách. Odpoledne byla otevøena

støelnice, rozdali se poslední ceny, dìti

èekalo ještì pøekvapení v podobì hezké

osušky a krásné sklenìné medaile, které

pro všechny zaøídil Petr od šikovných

skláøù. V podveèer zaèala velká pøípra-

va na závìreènou diskotéku. Na té nám

všem vedoucím i kuchaøùm nejstarší dì-

ti podìkovaly za poøádání celého tábora

a to byla pro nás ta nejvìtší odmìna. Po

rozluèkovém protanèeném veèeru pro-

bìhlo ještì v noci pro ty nejstarší paso-

vání na zasloužilé táborníky, kterým

jsme udìlali pomyslnou teèku za celým

letošním táborem.

Závìrem bychom chtìli touto cestou

podìkovat vedení o. z. TÚU, že nám

umožòuje tábor poøádat, našim záchra-

náøùm za hezký den, tatínkùm Petrùm

za diskotéky, jedné mamince za výbor-

ný nápad s cestovními pasy, kuchaøce

Božence a jejímu týmu za výbornou

stravu, Pétì za skvìlý nápad s vytvoøe-

ním facebookové stránky a hlavnì

s vkládáním fotografií v pozdních noè-

ních hodinách, aby rodièe mìli prùbìž-

nì pøehled o tom, že jejich dìti na tábo-

øe nezahálí. Také panu Peštovi za zajiš-

tìní dodávky k odvozu všech našich vì-

cí na tábor a všem dalším, kteøí pøispìli

k hladkému prùbìhu tábora nebo k pìk-

ným cenám. Já osobnì dìkuji všem ve-

doucím, kteøí propadli tomuto ètrnácti-

dennímu maratonu, z nichž nìkteøí musí

obìtovat i svoji dovolenou. Pospolu vy-

tváøí skvìlou partu a snaží se udìlat ma-

ximum pro všechny táborníky.  

Marcela Venghová

STRANA 5

Do Bìlé pod Bezdìzem pøijelo 96 dìtí

Krhúti z Maøenic

Kontrola plnění PKS na roky 2018
až 2022 za 1. pololetí 2019

Devìt let již jezdí pionýrská skupina

Výøi ze Stráže pod Ralskem na tábor do

Maøenic. Letošní téma tábora bylo

Krhúti. Jedná se o starou civilizaci, kte-

rá se nacházela pøed lety právì na úze-

mí Maøenic. O tomto faktu se táborníci

mohli ujistit již první den, kdy našli

v táboøe ostatky této staré civilizace.

Zjistili také, že pradávným bohem civi-

lizace byl bùh Lomikel, kterého museli

po celou dobu uctívat, aby tábor probí-

hal v poklidu a všichni byli v bezpeèí.

Mezi jednotlivými kmeny, do kterých

byli táborníci rozdìleni, probíhaly boje.

Každý kmen vynikal v jiných do-

vednostech a boje byly opravdu napjaté.

Díky spoleèným silám nakonec všichni

poznali historii dávné civilizace, která

všem jistì utkví v pamìti.

V prùbìhu tábora si dìti zahrály

mnoho netradièních her, nauèily se, jak

pøežít v pøírodì a pøenocovat v ní. Zá-

roveò plnily úkoly, tzv. bobøíky, ve

kterých mohly porovnávat své síly

a dovednosti.

Tábor byl opìt, tak jako každý rok,

vydaøený. Na konci tábora nesmìla

chybìt tradièní veliká hostina a odmìny

za táborovou hru.

Èlen PS Výøi

Z prùbìhu jednání

Letní tábor Krhúti v Mařenicích

Dětský letní tábor v Bělé pod Bezdězem



Jsme parta babièek a dìdeèkù, které
nebaví sedìt doma u televize a sledovat
nekoneèné seriály. My se chceme,
i v našem ponìkud vyšším vìku, dozví-
dat stále nové vìci, a proto jsme se stali
„studenty“ Univerzity tøetího vìku,
jmenovitì ÈVUT – Fakulty jaderné
a fyzikálnì inženýrské. A nutno øíci, že
fakulta se o nás stará jako o vlastní.
A tak 6. èervna 2019 pro nás napláno-
vala nesmírnì zajímavou exkurzi na
Pøíbramsko.

Navštívili jsme Hornické muzeum,
Mineralogické muzeum, promìøili jsme
si haldu šachty è. 19, která tady zùstala
po tìžbì, ale hlavnì jsme si prošli èistír-
nu dùlních vod. A za to bychom chtìli
pøedevším podìkovat státnímu podniku
DIAMO, který èistírnu provozuje.

Ujal se nás pan Ing. Ladislav Kramáø,
Ing. Miroslav Rùžièka a Ing. Radek Bi-
can, kteøí nás nejen èistièkou provedli,
ale hlavnì nám velmi podrobnì vysvìt-
lili všechny chemické procesy, které ve-
dou od radioaktivní vody až k vodì,

kterou je možné vypustit do pøírody.
Navíc, jak už bylo øeèeno, jsme dù-
chodci. V hluku èistièky mnohdy ne-
doslýchaví, èasto se zastavující, aby-
chom si poøídili fotky, a navíc velmi
zvídaví. A tak jsme našim úžasným prù-
vodcùm kladli mnoho zvìdavých otá-
zek a oni na nì trpìlivì odpovídali a vy-
svìtlovali, takže nakonec jsme se všich-
ni dozvìdìli vše, co jsme se dozvìdìt
chtìli.

Bylo to prostì skvìlé. A my bychom
chtìli podìkovat nejen fakultì, ale pøe-
devším státnímu podniku DIAMO,
øediteli odštìpného závodu SUL
Ing. Zbyòku Skálovi, který exkurzi
umožnil, a Mgr. Martinovi Èermákovi,
který vše zorganizoval, a pøedevším
všem, kteøí se nám na èistírnì vìnovali.

Umožnili jste se nám podívat na mís-
to, kam se bìžný smrtelník tak snadno
nepodívá. Byl to bájeènì prožitý den
plný zajímavostí a my, studenti U3V,
ještì jednou moc dìkujeme.

Studenti U3V

Èepobití – prùvod hornických svìtlonošù za doprovodu hornické kapely

Když nám pøišla pozvánka od
pøíbramských kamarádù, tak jsme si
30. výroèí znovuobnovené pouti ne-
mohli nechat ujít. Letošním tématem
bylo 440 let, co se Pøíbram stala králov-
ským horním mìstem. Prokopská pout’
byla v 19. století nejvýznamnìjší z šes-
tice velkých církevních poutí na území
mìsta. Na sklonku 19. století se hornic-
ké parády úèastnilo na 5 500 uniformo-
vaných havíøù. Když pøihlédneme
k možnostem poøídit si drahou unifor-
mu, tak poèet neuniformovaných havíøù
musel být mnohonásobnì vìtší. To je již
mimo pøedstavu, kolik ve skuteènosti
pochodovalo mìstem havíøù. Proè se
stal svatý Prokop patronem èeských
horníkù? A kdo to ve skuteènosti byl?

Svatý Prokop je duchovní ochránce
zemì èeské. Žil na pøelomu 10. a 11. sto-

letí, nejprve rodinným životem, pak se
stal slovanským knìzem, následnì mni-
chem, poustevníkem a koneènì spoluza-
kladatelem slovanského benediktinské-
ho kláštera v Sázavì. Zemøel roku 1053,
o jeho narození není záznam v žádné
kronice ani v žádné legendì. Jako ten,
kdo pøemohl v Èechách zlo, bývá zobra-
zován se spoutaným ïáblem u nohou,
stal se patronem èeských havíøù, zemì-
dìlcù èi vinaøù. Po roce 1948 komunisté
pøíbramské prokopské poutì zrušili coby
církevní tmáøství.

Na starou tradici navázal roku 1990
spolek bøezohorských horníkù a od roku
1993 ji udržuje Cech pøíbramských hor-
níkù a hutníkù a Spolek Prokop Pøí-
bram. V sobotu 6. èervence se bìhem
dne Bøezové Hory zaplnily stánky s rùz-
ným zbožím, pøedevším s obèerstvením,
a mnoha pout’ovými atrakcemi. Naveèer
se pøed plným námìstím a v areálu dolu
Marie pøedstavili místní sokolové a ha-
sièi. Ve 22.00 hodin dorazil na zaplnìné
Bøezovky parádní prùvod (tzv. „èepobi-
tí“). V èele šli svìtlonoši následovaní
krojovanými horníky. Veselí pokraèo-
valo daleko za pùlnoc. Po krátkém
spánku jsme se v nedìli ráno zaøadili na
pøíbramském námìstí do slavné parády,
která vyrazila opìt smìr Bøezové Hory.
Za dobovì, v duchu Horymíra, odìné
dívky na koních se zaøadili èlenové
místního spolku, následovali havíøi
z celé Èeské republiky vèetnì nás ze
Stráže pod Ralskem. Za dvìma
hornickými kapelami pochodovali i ha-

sièi a v krojích i místní Baráèníci. Celá
paráda prošla Pøíbramí a Bøezovými
Horami, aby zastavila pøed kostelem
svatého Prokopa, kde probìhla polní
mše. Na Marii posléze pøedvedli
pøíbramští kamarádi, jak se døíve horní-
ci bavili – Èeskou „hornickou“ besedu.
Odpoledne pøijel do areálu Ševèinského
dolu císaø Rudolf II., který spolu s námi
sledoval šermíøské vystoupení a diva-
delní pøedstavení k pøíležitosti 440. vý-
roèí povýšení Pøíbrami na královské
horní mìsto. Škoda, že jsme museli poté
odjet, jistì i noèní program musel být
stejnì senzaèní. Nezbývá než podìko-
vat. Velký dík, kamarádi, a zase nìkdy
na shledanou!

Za Hornicko-historický spolek pod
Ralskem Miroslav Janošek

POZVÁNKA
na Den otevřených dveří
DIAMO, s. p., o. z. ODRA

Vážení přátelé, dovoluji si Vás i Vaše blízké pozvat na 

„Den otevřených dveří DIAMO, s. p., o. z. ODRA“, 
který se uskuteční:

v sobotu 14. září 2019 
od 10.00 do 16.00 hodin 
v areálu dolu Jeremenko 

v Ostravě-Vítkovicích, ulice Sirotčí 1145/7, 
souřadnice GPS 49°48’22.77’’N, 18°16’13.39’’E. 

Program:
• Výstup na kladivovou těžní věž jámy Jeremenko č. 3, spojený 

s prohlídkou strojovny a výhledem z ochozu věže.   
• Prohlídka unikátních čerpadel firmy KSB, čerpajících důlní vody

z ostravské a petřvaldské dílčí pánve.  
• Prohlídka strojovny s památkově chráněným funkčním elektrickým

těžním strojem z roku 1924.  
• Prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod ve

vodních jámách Jeremenko a Žofie a monitoring výstupu důlních
plynů na povrch.  

• Promítání dokumentárních filmů s hornickou tématikou a o činnosti
DIAMO, s. p.

• Prezentace historických fotografií z dolů OKR.  
• Výstava pracovních nástrojů a hornických artefaktů z ostravských

dolů ze soukromých sbírek Jana Pastrňáka, Petra Kubinského 
a Kateřiny Polínkové.  

• Premiéra vystavení autentického modelu ostravského dolu Petr 
Bezruč od Petra Kubinského. 

Program byl připraven ve spolupráci se sběrateli a hornickými
nadšenci: Petrem Kubinským, Rostislavem Šerudou, Kateřinou 
Polínkovou a Janem Pastrňákem.

Občerstvení zajištěno.

S hornickým pozdravem 
„Zdař Bůh!“

Ing. Petr Kříž, Ph.D.
ředitel o. z. ODRA

STRANA 6

Úèastníci exkurze

Univerzita třetího věku na exkurzi na ČDV Příbram II

30. Prokopská pouŅ

Hornická paráda – prùvod mìstem
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