
Vedení s. p. DIAMO přeje zaměstnancům, jejich blízkým a obchodním partnerům hezké Vánoce a vše nejlepší v novém roce

Za úèasti námìstkynì ministrynì prùmyslu a obchodu Alexandry
Rudyšarové a dalších hostù probìhlo ve ètvrtek 29. listopadu slav-
nostní zahájení provozu technologie Neutralizaèní a dekontaminaèní
stanice NDS 6, nezbytné k sanaci následkù chemické tìžby uranu
v oblasti Stráže pod Ralskem.

Technologie NDS 6 je od roku 2001 souèástí komplexu vzájemnì
propojených sanaèních technologií, kde má nezastupitelné místo. Její
význam spoèívá pøedevším ve schopnosti zpracovávat kontaminova-
né roztoky s nižšími koncentracemi kontaminantù. Tìchto roztokù
bude s pokraèující sanací postupnì pøibývat.

„Vìøím, že tato investice environmentálního charakteru, která je
souèástí celého komplexu unikátních sanaèních technologií, bude mít
významný podíl na dokonèení sanace horninového prostøedí a zajistí
tak trvalé využití rozsáhlé zásobárny pitných vod v severoèeské køí-
dì,“ uvedla námìstkynì Alexandra Rudyšarová.

Vzhledem k významnému opotøebení a pùsobení agresivního pro-
støedí bylo zaøízení technologie NDS 6, které bylo uvedeno do provo-
zu v roce 1985 pro zajištìní likvidace kyselých dùlních vod èerpa-
ných v rámci provozu hlubinného Dolu Hamr I, technicky i technolo-
gicky zastaralé a nesplòovalo bezpeènostní a hygienické požadavky
pro další bezpeèný provoz. Proto bylo pøistoupeno k úplné rekon-
strukci, která pøinese navýšení kapacity zpracování zbytkových tech-
nologických roztokù a tím výrazné zkrácení procesu sanace. Provoz
rekonstruované technologie bude zajištìn do snížení kontaminace
podzemních vod na úroveò, která zaruèí trvalou využitelnost zásob
pitných podzemních vod v severních Èechách na Èeskolipsku. Oèe-
kává se, že tohoto stavu bude dosaženo kolem roku 2037.

„Tìší mne, že rozsáhlá rekonstrukce technologie NDS 6 byla
úspìšnì dokonèena. Tato technologie umožòuje zpracování zbytko-
vých technologických roztokù o nižší koncentraci kontaminantù a tím
uvolnìní kapacity ostatních sanaèních technologií pro efektivní zpra-
cování roztokù s vyššími koncentracemi kontaminantù. Výstup
z technologie NDS 6 tedy splòuje i podmínky pro vypouštìní do vo-
doteèe. Rekonstrukce této technologie pøispìje k dokonèení sanace
v plánovaném termínu,“ uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního pod-
niku DIAMO.

K dokonèení rekonstrukce sanaèní technologie NDS 6 se pochvalnì
vyjádøila také èlenka Rady Libereckého kraje pro resort hospodáøského
a regionálního rozvoje, evropských projektù a územního plánování
Radka Louèková Kotasová: „Liberecký kraj v rámci regionálního roz-
voje usiluje také o zkvalitnìní životního prostøedí pro obyvatele. Od-
straòování starých ekologických zátìží zcela nepochybnì mezi takové
aktivity patøí. Státní podnik DIAMO tímto projektem odvedl velký kus
práce a za to mu patøí nepochybnì velké díky. Státní podnik DIAMO
patøí mezi stìžejní spoleènosti v oblasti separaèních a sanaèních tech-
nologií, a to nejen na území Libereckého kraje, ale obstojí v domácí
i svìtové konkurenci.“

Rekonstrukci technologie NDS 6 zahájila spoleènost „DIAMO –
NDS 6“ s vedoucím spoleèníkem SYNER, s. r. o., a spoleèníkem
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., dne 15. kvìtna 2017. Dokonèené dí-
lo bylo protokolárnì pøevzato 5. øíjna 2018 a následná závìreèná kon-

trolní prohlídka stavby stavebním úøadem Ministerstva prùmyslu
a obchodu probìhla 11. øíjna 2018.

„Jednalo se o nìkolikátou ekologickou stavbu realizovanou naší
spoleèností, mimo jiné jsme v minulosti spolupracovali i se státním
podnikem DIAMO. Zajímavostí bylo, ža na zhotovení takto objemo-
vì velké a technologicky nároèné stavby jsme mìli necelý rok a pùl.
Jsem rád, že se vše podaøilo zrealizovat a že naší prací jsme mohli
pøispìt k rychlejší regeneraci krajiny,“ sdìlil Robert Špott, jednatel
dodavatelské spoleènosti SYNER.

Celkové výdaje na realizaci stavby byly ve výši 866 490 639,33 Kè
bez DPH.

Hlavní technologické parametry technologie NDS 6 
po rekonstrukci:

Zpracovávaný objem roztokù èiní 330–430 m3/hod., koncentrace

kontaminantù (rozpuštìných látek) ve vstupních roztocích cca 11 g/l.
Technologie umožòuje zpracovat a následnì do vodoteèe vypustit až
3 153 000 m3 vyèištìných vod za rok. Produkce filtraèního koláèe
èiní 90 000 m3/rok a množství vyvedených kontaminantù cca
23 000 tun/rok, od roku 2018 do roku 2037 tedy celkem cca
400 tis. tun.

Odstraòování následkù chemické tìžby v oblasti Stráže pod Ralskem

V dùsledku tìžby uranu vznikla v oblasti Stráže pod Ralskem øada
ekologických zátìží, z nichž nejzásadnìjší tvoøí kontaminované pod-
zemní vody zasažené chemickou tìžbou uranu, jejichž objem pøesa-
hoval 390 mil. m3 v ploše 27 km2. S využitím rozsáhlých výzkumných
a ovìøovacích prací byl stanoven a v navazujících usneseních vlády
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V kvìtnu letošního roku zorganizovalo Meziná-
rodní školicí støedisko WNU SUP pro Mezinárodní
agenturu pro atomovou energii (MAAE) týdenní
technické setkání specialistù na sanace podzemních
vod. Úèelem setkání bylo pracovat na vytvoøení
technické zprávy „Groundwater Remediation at
Uranium Mining and Milling Sites“ popisující nej-
lepší praxi v oblasti sanací podzemních vod jako
vhodný návod pro Èlenské státy MAAE. Státní
podnik DIAMO ve zprávì prezentuje pøípadovou
studii sanace po chemické tìžbì uranu ve Stráži
pod Ralskem.

Kromì tohoto setkání jsme realizovali v roce
2018 ètyøi vzdìlávací kurzy pro celkem 57 úèastní-
kù. Od 6. do 31. srpna 2018 jsme organizovali
ètyøtýdenní kurz pro 5 úèastníkù z èlenských státù
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (Jor-
dánsko, Nepál). Výuka byla zamìøena na uranovou
geologii, prùzkum, tìžbu a sanaci. V záøí a øíjnu
jsme pøipravili dva kurzy pro naše tradièní èínské
partnery, a to tøítýdenní kurz pro 15 úèastníkù
z East China University of Technology a dvoutý-
denní pro 18 úèastníkù z China National Uranium
Corporation. Oba kurzy byly zamìøeny na geologii
uranových ložisek, technologii tìžby uranu a sana-
ci. Od 29. øíjna do 23. listopadu 2018 jsme zorgani-
zovali ètyøtýdenní kurz pro 19 úèastníkù z èlen-
ských státù Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (Bangladéš, Èína, Indonésie, Jordánsko,
Malajsie, Mongolsko, Pákistán, Filipíny, Srí Lan-
ka, Thajsko, Vietnam, Egypt) zamìøený na produk-

ci radioaktivních minerálù, nakládání s odpady a na
sanaci po tìžbì uranu. Tento kurz mìl mezi úèast-
níky velmi pozitivní ohlas a Mezinárodní agentura
pro atomovou energii si vyžádala jeho opakování,
plánované na bøezen 2019.

Tímto bych také rád vyslovil své podìkování
všem, kteøí nám v letošním roce pomohli úspìšnì
realizovat všechny naše aktivity.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. 
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

Ve dnech 29. øíjna až 2. listopadu 2018
probìhla pod vedením Agentury pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest
technologická mise Èeské republiky do
Argentiny se zamìøením na možnosti vì-
deckotechnické spolupráce v dùlním prù-
myslu, zejména v oblastech jako je dùlní
technika, geologie, materiálový výzkum,
sanace a likvidace. Mise byla souèástí
projektu ekonomické diplomacie Minis-
terstva zahranièních vìcí Èeské republiky
a spoluorganizovalo ji Velvyslanectví
Èeské republiky v Buenos Aires. Této mi-
se se zúèastnili i dva zástupci státního
podniku DIAMO, Ing. Jiøí Mužák, Ph.D,
a Ing. Bladimir Cervantes. Své zastoupení
zde mìly i Ministerstvo prùmyslu a ob-
chodu, Vysoká škola báòská – Technická
univerzita Ostrava, Èeská geologická
služba a Akademie vìd ÈR.

Èeská delegace bìhem týdne navštívila
klíèové argentinské instituce a firmy
v hlavním mìstì Buenos Aires a provinci-
ích Salta a Jujuy. Delegace jednala se zá-
stupci tìchto institucí: Ministerstva výro-
by, Argentinské geologické služby
SEGEMAR, Komory dodavatelù tìžeb-
ním firmám CAPMIN, Komory tìžaø-
ských firem CAEM, University v Buenos
Aires a Národní komise pro atomovou
energii CNEA. Souèástí programu byla
návštìva dolu na lithium Exar v provincii
Jujuy, který se nachází na pomezí Argen-
tiny, Chile a Bolívie. Na závìr se delega-
ce setkala s reprezentací vlády provincie
Salta.

Státní podnik DIAMO se v Argentinì
prezentoval jako organizace mající mno-
haletou zkušenost s tìžbou uranu a v sou-
èasné dobì jako svìtový lídr v oblasti sa-
nací a zahlazování následkù po tìžbách.

Všechna jednání probíhala na vysoké
úrovni a z èeské i argentinské strany za-
znìlo mnoho návrhù na možnou spoluprá-
ci v oblasti dùlního prùmyslu. Státní pod-
nik DIAMO a Národní komise pro atomo-
vou energii CNEA by mìly zájem o navá-
zání pøímé bilaterální spolupráce v oblasti
zahlazování následkù po tìžbì uranu
a vzdìlávání specialistù prostøednictvím
Mezinárodního školicího støediska WNU
SUP. Pro spolupráci by mohl pøipadat
v úvahu napø. projekt PRAMU, sanace
døíve využívaných uranových ložisek,
kterých je v Argentinì celkem devìt.

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

spolupráce, ØSP 
vedoucí mezinárodního školicího 

støediska, ØSP

schválen postup sanace horninového prostøedí spoèí-
vající ve vyvedení podstatné èásti kontaminovaných

zbytkových technologických roztokù z podzemí na
povrch a následném odstranìní kontaminantù pomo-
cí komplexu unikátních sanaèních technologií. Tento
komplex tvoøí na sebe navazující tøi principiálnì od-

lišné zpùsoby odstraòování kontaminantù. Jedná se
o technologii využívající záchytu slouèenin uranu
na iontomìnièích, dále se jedná o technologii te-
pelného zahušt’ování roztokù v odparkách a tøetím

typem je neutralizaèní a dekontaminaèní stanice,
v níž je odstraòovaná kontaminace pøepracována na
odbytovatelné produkty nebo nerozpustné kaly, kte-
ré jsou ekologicky ukládány do odkalištì.

Stav pøed rekonstrukcí Stav areálu NDS 6 po rekonstrukci

Pøi prohlídce areálù o. z. SUL
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O lagunách OSTRAMO už byly po-
psány tisíce stránek. Ne vždy to je pro
nás, zamìstnance státního podniku
DIAMO, ètení lichotivé. Proto je pro
mì potìšením, že se s vámi, ètenáøi
obèasníku DIAMO, mohu podìlit
o slova chvály nestranného odborní-
ka. Takto pochvalnì hodnotil øízení
sanace lagun externí auditor Ing. Ja-
roslav Haubert po ukonèení auditu
systému environmentálního manage-
mentu.

Systém environmentálního manage-
mentu (EMS) je systém zamìøený na
sledování všech èinností organizace
a jejich øízení z hlediska ochrany život-
ního prostøedí. Cílem EMS je minimali-
zovat negativní dopady tìchto èinností
na životní prostøedí. To zahrnuje mimo
jiné hospodárné využívání surovin
a energií, minimalizaci vzniku odpadù,
identifikaci rizik vèetnì stanovení hava-
rijních postupù a další. Co to znamená
v praxi? Všechny provádìné èinnosti
jsou posuzovány podle jejich možného
vlivu na životní prostøedí. U vybraných
èinností (environmentálních aspektù)
jsou stanoveny jejich environmentální
dopady. Aspekty i jejich dopady jsou
roztøídìny podle významnosti. Pro prv-
ky životního prostøedí, které jsou envi-
ronmentálními aspekty negativnì ovliv-

nìny (takzvané „environmentální indi-
kátory“), jsou kvantifikovány jejich li-
mity (kritéria). V rámci monitoringu
èinností i prostøedí je pravidelnì vy-
hodnocováno, zda jsou kritéria envi-
ronmentálních indikátorù plnìna. Dùle-
žitým prvkem EMS je jeho neustálé
zlepšování. K tomu slouží pøijetí a vy-
hodnocování environmentální politiky
a navazujících environmentálních cílù.

Organizace pøi certifikaci svého systé-
mu environmentálního managementu
prokazuje certifikaènímu orgánu, že své
vlivy na životní prostøedí øídí efektivnì
a ve shodì s principy normy ÈSN EN
ISO 14001. EMS pro sanaci lagun
OSTRAMO byl zaveden odštìpným zá-
vodem Sanaèní práce (SAP) a certifiko-
ván v roce 2004 dle požadavkù ÈSN EN
14001:1997 a následnì v roce 2005 re-
certifikován dle požadavkù ÈSN EN
14001:2005. Po slouèení o. z. SAP
s odštìpným závodem ODRA k 1. únoru
2007 byl EMS transformován na nové
podmínky a opìt recertifikován. Vzhle-
dem ke zmìnì charakteru zapojení stát-
ního podniku DIAMO do sanaèních pra-
cí v roce 2007, kdy došlo k pøevodu èis-
tírny haldových vod (vèetnì zamìstnan-
cù) na externího dodavatele sanace, byl
pùvodní pøedmìt certifikace „Sanaèní
èinnosti, odvádìní a èištìní odpadních

vod“ zmìnìn na „Inženýrská èinnost
v oblasti sanaèních prací“. Certifikát, vy-
daný certifikaèním orgánem Èeské spo-
leènosti pro jakost, je v souèasné dobì
vystaven pro oddìlení laguny støediska
Povrch odštìpného závodu ODRA.

Zavedený systém environmentálního
managementu je prùbìžnì aktualizován
podle vývoje sanaèních prací, v souvis-
losti se zmìnami souvisejících pøedpisù
a rozhodnutí a též v návaznosti na revize
normy ÈSN EN ISO 14001. Provìøování
EMS probíhá ve dvou úrovních. Jednak
v rámci interního auditu integrovaného
systému managementu organizace (envi-
ronmentální management je vždy jednou
z provìøovaných oblastí) a pøedevším
pak externími audity provádìnými kaž-
doroènì certifikaèním orgánem. Tyto
externí audity jsou dvojího druhu – tzv.
„recertifikaèní“ (vzhledem k tøíleté plat-
nosti vystaveného certifikátu se konají
v tøíletých intervalech) a „dozorové“ (ty
probíhají vždy nejdéle jednou za rok
v období mezi audity recertifikaèními).

Externí audit EMS sanace lagun
OSTRAMO v roce 2018 probìhl jako
1. dozorový audit po recertifikaci (ta se
konala v roce 2017 dle požadavkù ÈSN
EN ISO 14001:2016) v tradièním termí-
nu druhé poloviny øíjna. Po mnohaletém

pùsobení auditorky Ing. Moniky Èipe-
rové (2002–2016) jej provedl Ing. Jaro-
slav Haubert, smluvní auditor certifi-
kaèního orgánu CSQ–CERT pøi Èeské
spoleènosti pro jakost. Délka auditu
(poèet tzv. „auditodnù“) se odvíjí od po-
ètu zamìstnancù certifikované organiza-
ce (oddìlení laguny) a v tomto pøípadì
èiní dva auditodny.

V prùbìhu prvního dne Ing. Haubert
provìøoval dokumentaci EMS. Jejím zá-
kladem je „Pøíruèka EMS“, shrnující zá-
sady a postupy environmentálního ma-
nagementu, a „Environmentální poøa-
daè“, jehož jednotlivé listy obsahují zá-
znamy požadované normou ÈSN EN
ISO 14001.

Druhý den auditu Ing. Haubert vìnoval
vlastní sanaci lagun. Pøestože poèasí ven-
kovní prohlídce nepøálo, se zájmem sle-
doval aktuálnì probíhající neutralizaci
posledních zbytkù ropných kalù z laguny
R3 v zavápòovacích jímkách v lagunì R2
aplikací CaO mobilním zaøízením pro
nakládání s odpady ALLU PM 500.
V prostorách èistírny lagunových vod
(ÈLV), která slouží k èištìní vod èerpa-
ných z prostoru lagun uzavøeného pod-
zemní tìsnicí stìnou, auditor mj. ovìøo-
val soulad zaznamenaných výstupù
s údaji uvedenými v Environmentálním

poøadaèi. Procesùm probíhajícím v ÈLV
Ing. Haubert vìnoval zvláštní pozornost,
a to zejména s ohledem na pøipravo-
vanou koupi èásti závodu spoleènosti
AQUATEST, a. s., (jejíž souèástí ÈLV
je) státním podnikem DIAMO a následné
provozování ÈLV odštìpným závodem
ODRA.

Jak už jsem zmínil v úvodu èlánku,
auditor Ing. Haubert vyjádøil naprostou
spokojenost jak s úrovní zavedeného
EMS, tak s celkovým prùbìhem auditu.
Souèasnì upozornil na skuteènost, že
oèekávané pøevzetí ÈLV a její provozo-
vání znamená aktivní zapojení státního
podniku DIAMO do èinností bezprost-
øednì ovlivòujících životní prostøedí
v areálu lagun OSTRAMO a jeho okolí.
V souvislosti s tím bude nutné systém
environmentálního managementu vý-
raznì upravit a souèasnì požádat o zmì-
nu pøedmìtu certifikace.

Úspìšný výsledek auditu tak pro
všechny zamìstnance o. z. ODRA, kteøí
se na systému environmentálního mana-
gementu podílí, znamená nejen vyzna-
menání, ale pøedevším závazek udržet
úroveò EMS alespoò na souèasné úrovni.

Ing. Lubor Veselý, vedoucí odboru
jakosti, kontroly a veøejných zakázek

o. z. ODRA

Ing. Haubert provìøuje dokumentaci

V úterý 20. listopadu 2018 se konala
konference naší odborové organizace.
Šlo spíše o takový víceboj v jednom dni.
Návštìva kolegù z OS PHGN a exkurze
na VP–6, jednání ZV, konference a semi-
náø OS PHGN. Nìkteré záležitosti bylo
potøeba øešit na poslední chvíli a to moc
nemusím. Jsem ale pøesvìdèen, že jsme
vše vyøešili v rámci možností více než
dobøe.

Z vážných rodinných dùvodù nebyl
po ruce místopøedseda p. Pavel Hurdes
a nebýt ochoty p. Aleny Jurkové
(ZIBP), bylo by opravdu zle. To, že na
poslední chvíli odstoupí èlen revizní ko-
mise, kterou máte za pár hodin volit, je
dost velký problém, obzvláštì v dnešní
dobì, kdy ochota lidí dìlat nìco navíc je
ta tam. Zkrátka o návštìvu z Prahy se
postarala Alenka a já jsem mìl dostatek
èasu na získání èlena revizní komise
i pøedìlání všech dokumentù potøeb-
ných na konferenci, aby mohla volba re-
vizní komise probìhnout.

Od 13 hodin se v malém salónku KD
U Jezera sešel ke svému øádnému zase-
dání ZV ZOO o. z. TÚU. Na programu

byl návrh mandátové a volební komise,
návrh èlenù do návrhové komise, návrh
èlenù do revizní komise na ètyøleté ob-
dobí. Mezi hlavní body patøilo projedná-
ní návrhu zamìstnavatele na roèní od-
mìnu 2018 a smìrnice týkající se BOZP.
Návrhy pøedsedy ZV k øešení podpisové
akce GDPR, vyplácení 1 000 Kè všem
èlenùm organizace, èlenové ZV pod-
poøili. Pøítomní právníci OS PHGN
MUDr. Tìšík a Mgr. Marinková situaci
kolem GDPR vysvìtlili jinak, než za-
mìstnavatel, který na souhlasu trvá. Já si
osobnì myslím, že nejde o tak zásadní
vìc, pro kterou bychom šli se zamìstna-
vatelem do sporu. Pøedseda jednání ZV
ukonèil a vyhlásil krátkou pøestávku.

Zaèali pøicházet delegáti konference
a salónek se nám zcela zaplnil. V pùl tøetí
pøedseda ZV oznámil delegátùm nepøí-
tomnost místopøedsedy p. Pavla Hurdese
a požádal delegáty o souhlas konferenci
øídit. Souhlas byl dán a mohlo se zaèít
s hlasováním o programu konference,
volbì mandátové a volební komise. Zved-
nutím ruky delegáti potvrdili dále složení
návrhové komise a pøedseda pøednesl

zprávu o èinnosti ZOO o. z. TÚU od jarní
konference k dnešnímu dni. Ve své zprá-
vì pochválil pøedseda ZV èleny výboru
za hlasování o dùležitých záležitostech.
Jejich rozhodování je jednoznaèné a èitel-
né. To svìdèí i o kvalitní diskusi na dané
téma pøed hlasováním.

S pøíchodem váženého hosta konfe-
rence, øeditele s. p. DIAMO Ing. Tomáše
Rychtaøíka, bylo jednání konference pøe-
rušeno. Pøedseda pozdravil Ing. Rychta-
øíka a požádal o pár slov pro pøítomné
delegáty a hosty. Pan øeditel pozdravil
pøítomné a ve své øeèi vyjmenoval stì-
žejní úkoly o. z. TÚU a jejich prùbìh
v roce 2018. Pøiblížil delegátùm prùbìh
a výsledky kolektivního vyjednávání pro
rok 2019. Pøipomnìl zmìnu ve financo-
vání èinností s. p. DIAMO a dopady této
zmìny na provoz o. z. TÚU. Zmínil rov-
nìž prùzkum žádaných prvkù, vèetnì
uranu, do kterého je DIAMO, s. p., zapo-
jen. V dalších minutách odpovídal na
dotazy pøítomných. Po jejich vyèerpání
se Ing. Rychtaøík s delegáty rozlouèil
a jednání konference opustil.

Konference dále pokraèovala podle
schváleného programu zprávou mandáto-
vé komise. Žádná neobsazená místa jen
potvrdila výrok komise, že konference je
usnášeníschopná. S poslední zprávou ve
funkèním období seznámila delegáty
pøedsedkynì revizní komise p. Alena
Fencková. Pøedseda podìkoval celé reviz-
ní komisi za její práci v uplynulém funkè-
ním období a delegátùm zdùraznil, jaké
dùležité funkce plní revizní komise a jak
je tato komise pro chod odborové organi-
zace dùležitá. Konferenci pøedložil návrh
ZV na jmenování nové revizní komise ve
složení Ing. Renáta Báèová, p. Alena
Fencková a sl. Martina Polášková. Dopl-
nìní ani jiný návrh nepadl. V následném
hlasování odsouhlasila konference navrže-
né èlenky do revizní komise. Paní Alena
Fencková oznámila delegátùm první roz-
hodnutí revizní komise, že jejím pøedse-
dou bude Ing. Renáta Báèová. Následova-
la krátká gratulace s kvìtinami. Další kvì-
tina s upøímným podìkováním patøila šar-
mantní dámì Ilonce Lánské za celoživotní
práci v odborové organizaci. Asi není ko-

mise, ve které by nebyla èlenem, vèetnì
mnohaletého pùsobení v ZV. Konference
potleskem potvrdila slova díkù pøedsedy
ZV. Poslední kvìtiny vìnoval pøedseda
ZV hostùm konference Mgr. Markétì Ma-
rinkové a p. Monice Malé. Po této malé
kulturní vložce byla vyhlášena pøestávka
na obèerstvení u pøipraveného rautu. Asi
po dvaceti minutách pokraèovalo jednání
konference diskusními pøíspìvky delegátù
i hostí. Pøedseda v závìru diskuse nazna-
èil, èím by se mìl ZV zabývat do jarní
konference a jaké novinky by se mìly do-
stat ke schválení na našem dalším setkání.
Vyplácení hmotných požitkù pøímo na
úèty èlenù odborové organizace by se vý-
razným zpùsobem zjednodušilo. Slovo
dostal pøedseda návrhové komise p. Vác-
lav Helma, který seznámil delegáty s ná-
vrhem na usnesení, které bylo po násled-
ných, spíše kosmetických, úpravách
schváleno. Pøedseda ZV podìkoval za
skvìlou úèast i prùbìh jednání a konferen-
ci ukonèil.

Vilém Válek  
pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU

Podzimní konference ZOO o. z. TÚU
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Systém environmentálního řízení sanace lagun OSTRAMO obstál na výbornou
Fyzická prohlídka lagun OSTRAMO

Úèast na konferenci byla vysoká



V prostorách Státního úøadu pro ja-
dernou bezpeènost (SÚJB) v Praze se
ve dnech 5.–6. listopadu 2018 konal
již 27. roèník jednání k bilaterální Do-
hodì mezi vládami Èeské republiky
a Rakouska o jaderné bezpeènosti
a radiaèní ochranì. Jednání bylo vede-
no sekèním øeditelem SÚJB pro øízení
a technickou podporu, vedoucím èes-
ké delegace Ing. Petrem Krsem, vede-
ním rakouské delegace byla povìøena
paní Ulrike Hartmann ze Spolkového
ministerstva pro Evropu, integraci
a zahranièní vztahy. Jednání se zú-
èastnili odborní zástupci SÚJB, mini-
sterstev, správních úøadù a institucí
obou zemí, aby projednali otázky tý-
kající se mezinárodní legislativy sou-
visející s radiaèní ochranou pøed ioni-

zujícím záøením, krizových øízení
provozù jaderných zaøízení, koncepce
nakládání s radioaktivním odpadem.
V rámci jednání zaznìla mimo jiné
prezentace RNDr. Slováka, øeditele
SÚRAO, o souèasném stavu a si-
tuaci úložišt’ radioaktivního odpadu,
Ing. Wlosok, hydrogeolog DIAMO,
s. p., informoval o oèekávaném vývoji
dùlních vod a o koncepci nakládání
s tìmito vodami na ložisku Rožná po
útlumu veškerých aktivit v podzemí.
Pøátelské jednání bylo uzavøeno zají-
mavou návštìvou pracovištì ÈVUT,
provozujícího výzkumný reaktor VR-1,
doprovázenou detailním odborným
výkladem. 

Ing. Jiøí Wlosok 
hydrogeolog, ØSP 

Krásné hornicko-historické mìsto
Jihlava hostilo v pátek 9. listopadu val-
nou hromadu Sdružení hornických
a hutnických spolkù ÈR. Pøes dvacet
spolkù vyslalo své zástupce, aby zhod-
notili plnìní cílù v letošním roce a pro-
jednali plán èinnosti a rozpoèet na rok
2019.

Valná hromada však byla zejména
volební. Zástupci spolkù do svého èela
opìt zvolili pøedsedu Ing. Miroslava
Št’astného z Pøíbrami. Prvním místo-
pøedsedou se stal Vratislav Klabouch 
z Rudolfova a druhým místopøedsedou
Ing. Václav Dorazil, Ph.D., ze Stráže
pod Ralskem, tajemníkem sdružení zù-
stal Ing. Pavel David z Pøíbrami.

Bývalému vedení patøí obrovské
podìkování za dosavadní èinnost
a novému vedení jest potøeba popøát
mnoho úspìchù v oblasti zachovávání
hornických tradic, ochrany montán-
ních památek a rozvoje èeského hor-
nictví.

Za Hornicko-historický spolek pod
Ralskem 

Pavel Virág
Hornicko-historický spolek 

pod Ralskem

V sobotu 3. listopadu 2018 jsme byli
pozváni našimi plánskými hornickými
kamarády do Lichtenbergu v Nìmecku,
kde se Plánští rok a pùl snažili projít
v místní štole závalem dlouhým 15 m.
K závalu došlo díky špatným geologic-

kým a tektonickým podmínkám. Na zá-
kladì odborných zkušeností nìkterých
èlenù spolku se jim to po velké námaze
podaøilo. Místní nìmecký spolek nebyl
schopen si tuto práci sám zrealizovat.
Vydali jsme se po stopách našich ka-
marádù do štoly Friedrich-Wilhelm-
-Stollen kousek pod mìsteèkem Lichten-
berg, nedaleko od bývalé východonì-
mecké hranice. V dobì již dávné se tu
tìžila železná ruda, baryt a fluorit.
Místní spolek má cca 40 èlenù, vìtši-
nou již vyššího vìku, mladí svým zpù-
sobem, tak jako u nás, o tento druh
spolkování neprojevují žádný zájem.
Dalším poèinem místního spolku má
být pokraèování v dùlních pracích za
úèelem zpøístupnìní celého díla veøej-
nosti až v délce 1 km. V souèasné dobì
je trasa dlouhá jen 250 m. Po vzájem-
ném pøedstavení byla uspoøádána fil-
mová produkce realizace celé stavby
i s výkladem odborníka G. Poncara.
Pøed prohlídkou samotné štoly jsme se
trochu posilnili (øízek byl pøes celý talíø
a 2x). Již za úplné tmy jsme se vraceli
domù. Dobrý poèin.

Pøíští naší akcí je 4. prosince hornický
prùvod Prahou (od Staromìstského ná-
mìstí pøes Karlùv most na Malostranské
námìstí), to Praha ještì nezažila.

Karel Neuberger, MBA 
Hornicko-historický spolek Støíbro

Ve dnech 30. øíjna až 1. listopadu
2018 se ve Zlatých Horách ve spoluprá-
ci s o. z. GEAM Dolní Rožínka, støedis-
kem RD Jeseník uskuteènilo cvièení zá-
chranných složek Hasièského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje zamì-
øené na seznámení se s možnými riziky
zásahù HZS v opuštìných dùlních dí-
lech. Jednalo se pøedevším o nácvik po-
hybu, lezeckých technik, komunikace,
orientace a záchrany v dùlních dílech.
Cvièení pod metodickým vedením
Ing. Ladislava Paška (DIAMO, s. p.)
a Mgr. Zdeòka Dvoøáka (SZS ÈSS) pro-
bíhalo v komplexu podzemí ložisek
ZH–Východ a ZH–Západ pøedevším

v úrovni 3. patra Modré štoly a štoly
Mír. První tematické cvièení spoèívalo
ve vyhledání postiženého, kde byla cvi-
èena a provìøena orientace v dùlních dí-
lech, znaèení cest a komunikace v pod-
zemí ve dvou variantách, a to bez mapy,
pouze se základními informacemi
o pøedpokládané poloze postiženého
v omezeném prostoru Modré štoly
a 2. mezipatra ZH–Východ. Zde se vel-
mi osvìdèil systém požární taktiky pro
znaèení prohledaných prostor, který od-
straòuje problém s tím, že hasièi opako-
vanì prohledávají místa, která jsou již
prozkoumána jiným týmem, èímž rapid-
nì klesá efektivita provádìné záchrany.

Druhá varianta hledání postiženého byla
již se základní dùlní mapou, avšak
prohledávaný rozsah zlatohorského
podzemí byl již nìkolikanásobnì vìtší
a zasahoval až na horizont štoly Mír.
Soubìžnì se cvièením vyhledávání po-
stiženého probíhalo zkoušení bezdráto-
vého komunikaèního zaøízení NICOLA.
Tento francouzský výrobek úspìšnì
používaný pro komunikaci týmù jesky-
òáøù v hlubokých jeskyních s povr-
chem umožòuje hloubkový dosah až
500 m a je bìžnì používán v sedi-
mentárních horninách, pøedevším ve
vápencích. Existoval pøedpoklad, že
rudní tìlesa o vysoké hustotì mohou
pøedstavovat problém pro dlouhé vlny
využívané pro bezdrátovou komunika-
ci zaøízení NICOLA. V tomto ohledu
pøedstavuje 3. patro zlatohorského do-
lu s výškou nadloží pøes 350 m ideální
testovací polygon s možností postupné-
ho zkoušení komunikace v rámci mož-
ného stínìní pøilehlých rudních tìles.
Všechny nasazené týmy úspìšnì nalez-
ly postiženého ve stanoveném limitu
a zkušenosti nabyté pøi lokalizaci bu-
dou postupnì zapracovány do taktic-
kých postupù HZS pro zásahy v tomto
typu prostøedí. Systém NICOLA se
osvìdèil pro komunikaci do hloubky
okolo 300 m s tím, že je zde potenciál
pro zvýšení hloubkového dosahu vol-
bou a zpùsobem umístìní antén na po-
vrchu. Organizátoøi a úèastníci cvièení
by tímto rádi podìkovali vedoucímu
støediska RD Jeseník Ing. Janu Kotri-
sovi za bezvadnou podporu bìhem celé
akce.

Ing. Ladislav Pašek, ØSP

STRANA 4

Pøíprava záchranáøské techniky Z prùbìhu cvièení záchranných složek

Zkouška komunikaèního zaøízení NICOLA

Zpøístupnìné prostory štoly
Spoleèná návštìva štoly
Friedrich-Wilhelm-Stollen

Spoleèné foto zástupcù hornických spolkù v Jihlavì

Cvičení záchranných složek hasičského záchranného sboru

Hornický spolek ze Stříbra v Lichtenbergu27. bilaterální jednání 
k Dohodě mezi vládou Rakouska

a vládou České republiky
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