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dovolte mi, abych Vás přivítal v roce 2006 a do nového roku po-
přál Vám i Vašim rodinám hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost.

V loňském roce jsme oslavili 60. výročí zahájení těžby uranu
v České republice a při této příležitosti, na slavnostním zasedání, vy-
stoupila řada významných hostů. Z přednesených projevů bych rád,
na úvod nového roku, ocitoval slova ředitele Odboru hornictví MPO
ČR Ing. Zbyška Sochora: „Přechod na tržní hospodářství vyvolal
nutnost výrazné restrukturalizace. Velice rád mohu konstatovat, že
po období transformace činnosti státní podnik DIAMO plní všechny
požadavky, které na něj MPO klade. DIAMO je příkladem pro vy-

Realizační projekt na sanaci
lagun Ostramo je schválen
V čísle 10/2004 občasníku DIAMO jsme informovali čtenáře

o uzavření smlouvy s dodavatelem, který byl vybrán k realizaci ná-
pravných opatření, vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže –
skládky odpadů s. p. DIAMO, bývalých lagun Ostramo v Ostravě.
Dodavatelem je Sdružení ČISTÁ OSTRAVA, skládající se ze členů
GEOSAN GROUP a. s., AQUATEST, a. s., a ŽS Brno, a. s.,
Objednatele DIAMO, státní podnik, zastupuje při realizaci odštěpný
závod Sanační práce Ostrava.

užití kvalifikovaných pracovníků na jiné zaměření státního podniku –
na zahlazování následků hornické činnosti a na ekologické záležitosti
a požadavky s tím spojené. Myslím, že může jít příkladem ostatním
společnostem.“

Chtěl bych zdůraznit, že tato slova patří všem zaměstnancům naší
firmy, neboG takové hodnocení je výsledkem práce všech pracovníků.
Přál bych si, abychom se podobných hodnocení dočkali všichni
i v dalších obdobích a udělejme pro to vše.

Ohlédnu-li se za prací, kterou jsme odvedli v minulém roce, musím
konstatovat, že se nám podařilo splnit nejen naplánované úkoly, ale
dořešit i další záležitosti, z nichž některé jsou pro náš podnik až pře-
lomové. Musím jmenovat zejména: prodloužení těžby uranu na ložis-
ku Rožná do konce roku 2008 a dále podepsání smlouvy s Fondem
národního majetku o úhradě nákladů spojených s likvidací chemické
těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. Podepsání smlouvy znamená, že
budou využity finanční prostředky ve výši 1948 mil. Kč z Fondu ná-
rodního majetku na realizaci investičních akcí řešících důsledky che-
mické těžby uranu.

Rok 2005 nebyl pro náš podnik jednoduchý z hlediska přidělování
dotace ze státního rozpočtu a financování bylo prakticky dořešeno až
ve čtvrtém čtvrtletí. I přesto v oblasti sanací a likvidací pokračovaly
práce, i když v omezeném rozsahu. Podařilo se zajistit postup sanací
a likvidací na kalojemech v Mydlovarech, likvidaci objektů v areá-
lech odštěpného závodu ODRA a zejména dokončit jednu z nejdůle-
žitějších staveb realizovanou v rámci útlumu hornictví, tj. čistírnu
důlních vod na ložisku Příbram. Za práci odvedenou na této stavbě
jsem již pracovníkům odštěpných závodů SUL, GEAM a ředitelství
státního podniku poděkoval, ale chtěl bych to udělat ještě jednou, ne-
boG uvedení této čistírny do zkušebního provozu je tou nejlepší vizit-
kou našich odborných pracovníků.

V loňském roce byl také schválen realizační projekt na sanaci la-
gun Ostramo. Jeho přijetí umožní v letošním roce významně postou-
pit v přípravě vlastní sanace.

Jako v loňském roce musím ale konstatovat, že státní podnik
DIAMO by byl schopen zajišGovat útlum hornictví v daleko větším
rozsahu, ale práce jsou limitovány přidělenými finančními prostředky.

Z tohoto důvodu připravil náš státní podnik ve spolupráci s externí-
mi firmami a orgány státní správy dva sanační projekty řešící zahla-
zování ekologických dopadů těžby a úpravy uranové rudy v oblasti
Stráže pod Ralskem a Mydlovar s cílem získat pro jejich realizaci fi-

nanční dotaci z Fondu soudržnosti EU. Projekty byly projednány
v meziresortním řízení a předloženy Evropské komisi do Bruselu.
Evropskou komisí byly doporučeny pro financování v období let
2007 – 2013.

V oblasti těžby uranové rudy jsme naplnili smlouvu s akciovou
společností ČEZ ve všech bodech a pro další období bude plně zajiš-
těn odbyt uranu.

Spolupráce se zahraničními partnery pokračovala i v loňském roce.
Příkladem může být společná návštěva zástupců našeho podniku
a zástupců MPO ČR ve Spolkové republice Německo nebo pobyt in-
spektorů Mezinárodní agentury pro jadernou energii na odštěpném
závodu GEAM. V rámci tohoto pobytu proběhl výcvik 12 inspektorů
v oblasti radiační ochrany, kteří vykonávají inspekční činnost na ura-
nových provozech celého světa.

Vážení spolupracovníci, doposud jsem se zmínil o našich hlavních
úkolech a aktivitách, ale chtěl bych také ocenit celkový systém a po-
řádek při zajišGování běžného chodu podniku. Na našem státním pod-
niku proběhlo v minulém roce 120 vnějších kontrol. To, že při těchto
kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky na úseku ekologie, ra-
diační ochrany, bezpečnosti práce, v postupech při čerpání dotace ze
státního rozpočtu, při plnění daňových povinností a dalších, svědčí
o tom, že firma skutečně kvalitně a spolehlivě funguje. Za celý rok
došlo na našem podniku pouze k jedné závažné události s těžkým po-
škozením zdraví.

V průběhu roku náš podnik vyhlásil celkem 72 výběrových řízení
podle zákona o veřejných zakázkách a proběhlá výběrová řízení byla
bez pochybení.

Celková činnost organizace byla hodnocena v programu Národní
ceny České republiky za jakost v roce 2005, do kterého se náš podnik
přihlásil. Naše organizace získala druhý stupeň ocenění, tj. „Ocenění
výkonnosti organizace v modelu Národní cena za jakost“. Předání této
ceny ve Španělském sále Pražského hradu z rukou ministra průmyslu
a obchodu ČR Ing. Milana Urbana, za přítomnosti premiéra Ing. Jiřího
Paroubka, bylo oceněním práce celého kolektivu našeho podniku.

Závěrem mého projevu mohu tedy říci, že máme za sebou úspěšný
rok a popřát nám všem stejně úspěšný rok letošní.

Dovolte mi, vážení spolupracovníci, abych Vám všem poděkoval za
práci odvedenou v minulém roce a ještě jednou popřál vše nejlepší.

Zdař Bůh!
Ing. Bc. Jiří Jež, ředitel s. p. DIAMO

Ověřovací práce na o. z. TÚU ve
Stráži pod Ralskem

byly v roce 2005 realizovány na základě schváleného programu prací, kte-
rý jednak navazoval na výsledky z roku 2004, jednak reflektoval na nové
skutečnosti související s řešením sanace následků chemické těžby uranu.

I vzhledem k usnesení vlády ČR č. 621 byly akcelerovány práce především
na přípravě nových sanačních technologií – neutralizační a dekontaminační
stanice (NDS 10) a likvidace matečných louhů po krystalizaci kamence
(NDS ML). Ve spolupráci s firmou SEPARA – EKO, s. r. o. byla proto po
vyhodnocení předchozích prací upravena a doplněna poloprovozní neutrali-
zační linka. Na ní pak byly postupně ověřovány technologické režimy neutra-
lizace kyselých roztoků s různým obsahem síranových iontů – 25 g.l–1, 150
a 250 g.l–1. Současně byly ve spolupráci s VŠCHT Praha hledány způsoby al-
ternativní likvidace amonných iontů tak, aby bylo možné snížit rizika souvi-
sející s dosavadní používanou technologií likvidace amonných iontů oxidací
chlorem.

V roce 2005 byly dokončeny práce na ověřování technologie odstraňování
chrómu a thalia z rekrystalovaného kamence, a to především sorpce thalia na
iontoměniči a sorpce thalia a chrómu na burelu.

Ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR pokračovaly práce
spojené s hledáním dalšího uplatnění kamence při výrobě mulitových
koncentrátů aprekurzorů.

Jediným ložiskem uranové rudy v České republice, kde stále ještě po-
kračuje těžba pro potřeby české energetiky, je ložisko Rožná na Čes-

komoravské vysočině, kde měla být těžba ukončena dle usnesení vlády
ČR č. 689/2002 k 1. 1. 2006. Usnesením vlády ČR č. 1316/2005 z 12. říj-
na tohoto roku bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na lo-
žisku Rožná do konce roku 2008.

Stručné ohlednutí za těžbou v revíru. Od počátku exploatace do roku
2004 bylo z ložiska Rožná vytěženo celkem 15,535 mil. tun rudy s prů-
měrným obsahem 1,14 kg U/t rudy, což představuje 17 637 t uranu. Nej-
kvalitnější části ložiska byly dobývány v počátcích exploatace (žilné
struktury v podpovrchové části ložiska) a pak po roce 1990, kdy bylo za-
hájeno dobývání mocných zrudněných poloh 4. zóny s vysokou kovna-
tostí pod 18. patrem (v hloubce více jak 900 m pod povrchem) se součas-
ným uplatněním výběrové těžby. Tyto skutečnosti umožnily, spolu s dal-
šími racionalizačními opatřeními, pokračovat v exploataci ložiska bez
dotací i v době, kdy ve světě byl přebytek uranu a jeho ceny byly velmi
nízké. Ložisko Rožná představuje v současné době jediné exploatované
ložisko uranu v Evropské unii.

Po roce 1990 se těžba uranu v celém světě dostala do hlubokého útlu-
mu, který byl důsledkem prudkého poklesu ceny uranového koncentrátu
na světovém trhu. Ten byl způsoben několika faktory. Skončila studená
válka, tím se uvolnily strategické zásoby uranu, došlo k přepracovávání
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Jitka Sabová a Ing. Bc. Jiří Jež

Elkologové a účtaři

Laguny Ostramo v zimě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

DALŠÍ MOŽNOSTI TĚŽBY URANU NA ROŽNÉ

Rozloučení s rokem 2005
Slavnostní rozloučení s uplynulým rokem konalo v úterý 20. pro-

since na ředitelství s. p. DIAMO ve Stráži pod Ralskem. Ředitel s. p.
DIAMO Ing. Bc. Jiří Jež shrnul uplynulý rok, který označil za
nejúspěšnější v historii  státního podniku. Kvalitního výsledku bylo
dosaženo díky spolupráci odštěpných závodů a ředitelství, díky
snaze všech zaměstnanců. DIAMO, s. p. se prezentuje jako
spolehlivý partner zřizovatele, orgánů státní správy a samosprávy
a jeho činnost byla oceněna i předáním  ceny na Pražském hradě.
Ing. Bc. Jež dále seznámil přítomné s úkoly které přicházejí s rokem
2006 a vyslovil přesvědčení, že naše úspěšná cesta  bude dále
pokračovat. V závěru  osobně popřál přítomným zaměstnancům
a poděkoval jim za jejich práci.
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Prvním úkolem dodavatelského sdru-
žení bylo podle smlouvy zpracovat do
šesti měsíců realizační projekt. Projekt
podléhá schválení ze strany Fondu ná-
rodního majetku České republiky (FNM
ČR) a ze strany Ministerstva životního
prostředí (MŽP) a je rozhodujícím pod-
kladem pro čerpání prostředků FNM ČR
na realizaci nápravných opatření.

Realizační projekt dodavatel předložil
v souladu se smlouvou v únoru 2005 do
připomínkového řízení, které vzhledem
k náročnosti projektu probíhalo ve dvou
kolech. Postupně byly na společných jed-
náních zástupců o. z. Sanační práce se zá-
stupci dodavatele projednány připomínky
oponentů a stanoven způsob zapracování
připomínek do konečné verze projektu.

Realizační projekt byl v definitivní

verzi schválen nejprve v říjnu ze strany
MŽP a následně jej v prosinci schválil
i výkonný výbor FNM ČR.

Na počátku roku 2006 tedy máme
k dispozici schválený dokument, který
dává základní rámec k dlouho očekáva-
nému provedení sanace lagun Ostramo.
Projekt řeší sanaci náplně lagun a ma-
sivně znečištěných zemin ropnými lát-
kami kombinací technologií umístěných
přímo v lokalitě. Tím bude vyloučena
přeprava nebezpečných odpadů po ko-
munikacích v Ostravě. Výstupem
z technologií bude dekontaminovaná ze-
mina určená k rekultivaci území a alter-
nativní palivo pro cementárny a železár-
ny. Kombinací sanačních technologií
bude také řešena sanace horninového
prostředí a podzemní vody.

Realizační projekt bude nyní rozpra-
cován do dalších stupňů projektové do-
kumentace, tedy nejprve do úrovně do-
kumentace pro územní řízení, která pro-
jde v roce 2006 procesem posouzení vli-
vu na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb.

Vzhledem k časové náročnosti jednotli-
vých stupňů schvalovacího procesu správ-
ními úřady, zakončeného stavebním po-
volením v právní moci, bude zatím
odštěpný závod Sanační práce v součin-
nosti s dodavatelem pokračovat v zajišGo-
vacích pracích v lokalitě skládky. Jedná se
o provoz drenážního systému, jehož vý-
stavbu zajistil odštěpný závod Sanační
práce v součinnosti s dodavatelem OKD,
Doprava, a. s. v letech 2003 a 2004 pod
názvem akce „Havarijní nápravná opatře-

ní“ (HNO). Účelem HNO bylo provedení
technických prací spočívajících v zabrá-
nění šíření znečištění z lagun Ostramo.
Vybudován byl drenážní systém pro reali-
zaci hydraulické sanace volné fáze rop-
ných látek na hladině podzemní vody na
severozápadním okraji skládky a síG moni-
torovacích vrtů pro monitoring podzem-
ních vod v průběhu sanace. Provoz drénu,
čištění vod a monitoring zajišGuje od srpna
2005 AQUATEST, a.s. (člen Sdružení
ČISTÁ OSTRAVA) v součinnosti s pra-
covníky odštěpného závodu Sanační prá-
ce, kteří obsluhují v nepřetržitém provozu
zařízení dekontaminační stanice.

Ing. Jiří Bělohradský, 
ředitel o. z. Sanační práce

Ing. Alena Orlíková, 
představitel vedení pro EMS

materiálů z jaderných zbraní na palivo pro
jaderné elektrárny a světová veřejnost se
postavila proti jaderné energetice.

Nízké ceny uranu vydržely až do roku
2002, tedy podstatně déle, než odborná
veřejnost předpokládala. Od tohoto roku
již cena uranu ve světě prudce roste a v le-
tošním roce překonala úroveň více jak
300 % roku 2002 (cena 34,50 USD/lb
U v listopadu letošního roku). Hlavním
důvodem je výrazný rozdíl mezi potřebou
a produkcí přírodního uranu, která dosa-

huje pouze cca 60 % současné spotřeby
v jaderných elektrárnách. Je předpoklad,
že současná cenová úroveň je dlouhodo-
bá, respektive není vyloučen ještě další
růst ceny, která bude v určité míře kopíro-
vat ceny ostatních energetických surovin,
zejména ropy. Dlouhodobé srovnání vý-
voje ceny uranu na světovém trhu
a jednotkových nákladů na těžbu a úpravu
uranové rudy dosahovaných na ložisku
Rožná je uvedeno na obr.1. Doplněno je
vývojem kovnatosti těžené rudy, která má
rozhodující vliv na výši nákladů na těžbu
a úpravu.

Jáma č. 13 se nachází v samostatném oploce-
ném areálu, v katastru Příbram – Háje, asi 1

km od šachty 16, směrem na Konětopy. Slouži-
la jako větrací jáma a to od povrchu (kóta povr-
chu 551,9 m n.m.) do úrovně 24. patra (kóta 24.
patra je –588,3 m n.m.). Její celková hloubka
činí 1 140,2 m.

Jáma byla zčásti hloubena a zčásti předrážena
alimakovým komínem a pak rozšiřována na stá-
vající tvar a rozměry. Je od povrchu do hloubky
491 m kruhová. Od 491 m je obdélníkového tva-
ru o profilu 16 a 10 m2. Jáma č. 13 má objem
(včetně 7 patrových prorážek, kde je počítán
průměrný objem 200 m3) 21 100 m3. Po skonče-
ní provozní potřeby se předpokládala její likvi-
dace zasypáním netříděným kamenivem.

S důlními díly byla j. č. 13 propojena
jednostrannými nárazišti na 9., 13., 16., 17.,
21., 22. a 24. patře. Dnes je jáma zatopena důl-
ní vodou na kótu 428, 5 m n. m., to je 123,
4 m od povrchu. Tato část jámy se nikdy neza-
topí a proto bude zaplněna zpevněnou základk-
ou, bude provedena zátka.

V profilu jámy není zabudována žádná vý-
stroj a nebyla provozována pro jízdu ani dopra-
vu materiálu. V celé délce jámy je položeno
vzduchové potrubí DN 350.

Vzduchové potrubí DN 350, které je přichy-
ceno svorníky po celé délce jámy, je využíváno
organizací Transgas, a. s., Praha, jako spodní
část Katodické ochrany pažnic technologic-
kých vrtů Podzemního zásobníku plynu Háje.

Firma Transgas, a. s., Praha se na akci Likvida-
ce jámy č. 13 zpevněnou základkou finančně
podílí.

Při přípravě likvidace jámy byla zvažována

a posuzována řada možných řešení. Nakonec
byl vybrán způsob likvidace jámy zásypovým
materiálem nezpevněným, tvořeným úletovým
popílkem z teplárenského zdroje a zpevněným
zásypem, vyrobeným z popílkové směsi a to
vody a popílku z odsíření. Tato směs má samo-
tuhnoucí schopnosti.

Navržený způsob likvidace jámy č. 13 byl
povolen rozhodnutím OBÚ Příbram již v roce
2000.

Při ukládání základky kontinuální dodávkou
mokré směsi, směs padá volným pádem na

vodní hladinu v jámě, poté volně popílek sedi-
mentuje na úroveň 24. patra. Předpokládaná
doba sedimentace je 22 dní.

Aby bylo vyhověno požadavku fy Transgas,
provádět žebra zpevněnou základkou na pat-
rech proti pozdějšímu rozplavení popílku mig-
rující důlní vodou, bylo rozhodnuto, že vzhle-
dem k samotuhnoucím schopnostem produktu
z odsíření použije se tento místo cementopo-
pílkové směsi na patrech a v nejvyšší pří-
povrchové části jámy, která nikdy nebude zato-
pena.

Celkový objem uložené základky v jámě č.
13 se předpokládá v rozsahu až 20 000 m3.

Zásypové směsi se vyrábějí v mísícím
centru pro výrobu tekuté směsi nezpevněné-

ho a zpevněného (tuhnoucího) zásypového
materiálu z energetického úletového popílku
nebo popílku z odsíření. Tekutá směs zásy-
pového materiálu s vodou minimalizuje ne-
bezpečí vzniku „zátek“ ve sloupci vody v já-
mě. Zároveň umožňuje zavedení tekuté směsi
potrubím do osy jámy a tak minimalizovat
nebezpečí poškození katodické ochrany.
Umístění míchacího centra je SZ v těsné
blízkosti jámy, mimo kabel katodické ochra-
ny.

Výroba směsi je kontinuální v časových úse-

cích, podle stavu sedimentujícího sloupce zásy-
pového materiálu.

Řešení umožňuje výrobu zpevněného zásypu
v požadované kvalitě. Stavební část je řešena
co nejjednodušeji s ohledem na časově omeze-
nou dobu využívání stavby.

Spouštění základky se monitoruje dvěma ne-
závislými systémy měření hustotního a teplot-
ního pole prostředí jámy, úroveň hladiny vody
a základky a pórovitost základky (popelovin),
tj. průběh konsolidace základky. Karotážní mě-
ření je prováděno v umělohmotné pažnici spuš-
těné v jámě do hloubky 890 m. Druhý způsob
monitorování základky je trvalé měření póro-
vých tlaků „na ztraceno“. Měřidla jsou instalo-
vána ve třech hloubkových úrovních –890 m,
–840 m a –790 m pod zhlavím jámy. Situování
úrovní měření je navrženo s ohledem na vý-
znam stavu konsolidace zakládky při patě jámy
v souvislosti se zachováním anodové ochrany
PZP Háje (korozní ochrana).

Práce na likvidaci jámy se provádějí od červ-
na roku 2005. Popílek je dodáván z plzeňské
teplárny, výrobu a spouštění základkové směsi
a ostrahu objektu jámy č. 13 zajišGuje provoz
Příbram. Od května do 7. listopadu 2005 bylo
spuštěno 2 437,8 m3 základky. Pak bylo spouš-
tění základky kvůli povětrnostním vlivům (vel-
ká vlhkost vzduchu a teploty pod bodem mra-
zu), zastaveno. Práce na likvidaci jámy budou
opět zahájeny v dubnu příštího roku.

Ing. Tomáš Schrötter, o. z. SUL Příbram

Na středisku matematického modelování
byly v první části roku 2005 ověřovací prá-
ce zaměřeny zejména na zpracování „Ak-
tualizace technického projektu likvidace
těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod
Ralskem“. V tomto období byly prováděny
simulační výpočty pro komplexní hodnoce-
ní sanačního postupu prezentovaného
v ATPL.

V souvislosti se záměrem využít stávající
odkaliště o. z. TÚU pro ukládání neutrali-
začních kalů vznikajících při likvidaci ky-
selých roztoků byly posuzovány možnosti
uvolňování a transportu radionuklidů do
vod. Ke spolupráci byl osloven Doc. Štam-
berg z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýr-
ské ČVUT Praha. V první etapě byly prove-
deny modelové výpočty distribuce radio-
nuklidů při procesu neutralizace a srážení.
Pro výpočty byl použit geochemický model
PHREEQC. Výsledkem prací bude formu-
lace podmínek pro neutralizační proces
a ukládání kalů z neutralizace matečných
louhů. Dosud zjištěné poznatky naznačují,
že nebude docházet k uvolňování radio-
nuklidů z neutralizačních kalů do podzem-
ních vod.

Nedílnou součástí hodnocení postupu sa-
nace je průběžné sledování procesů probí-
hajících v horninovém prostředí. V této
souvislosti byly zahájeny práce na technic-
kém stanovení cílových parametrů sanace
(CPS) – komplexní simulace vlivu součas-
né úrovně kontaminace cenomanu na život-
ní prostředí. Byla provedena úprava mode-
lové sítě zasahující až k Doksům. Modelo-
vá síG je v současné době naplňována počá-
tečními podmínkami (koncentracemi jed-
notlivých chemických složek) a jsou též
prováděny kontrolní a testovací propočty.
Zároveň probíhají úpravy modelu, aby bylo
možné použít pro reakčně–transportní mo-
delování geochemický model PHREEQC.

Byla uzavřena smlouva s firmou SIM-
GEO, s. r. o. na provedení petrofyzikálních
analýz vzorků jádra získaných z kontrolních
vrtů. V rámci těchto prací byly provedeny
rozbory a vyhodnocení celkem 34 vzorků.
Byly stanoveny hodnoty pórovitosti, pro-
pustnosti, měrné hmotnosti, specifického
povrchu, množství karbonátů i distribuce
pórů. Výsledky těchto prací přispívají ze-
jména k rozšíření dosud velmi neúplných
znalostí o vlastnostech a stavu souvrství fu-
koidových pískovců, jsou vhodným doplň-
kem měření prováděných v technologické
laboratoři o. z. TÚU a budou využívány při
modelování průběhu a výsledků sanace.

Na reálných vrtných jádrech byly v tech-
nologické laboratoři o. z. TÚU zahájeny
dynamické testy imobilizace zbytkových
kontaminantů s využitím alkalických rozto-
ků z neutralizačních stanic.

Ing. Ludvík Kašpar

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1 Realizační projekt na sanaci lagun Ostramo je schválen

DALŠÍ MOŽNOSTI TĚŽBY URANU NA ROŽNÉ
DOKONČENÍ ZE STR. 1

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Ověřovací práce na o. z.
TÚU ve Stráži p. Ralskem

LIKVIDACE JÁMY č. 13
ZPEVNĚNOU ZÁKLADKOU

Současná situace tedy vytváří prostor
pro zvýšení jednotkových nákladů na těžbu
a úpravu uranové rudy z ložiska Rožná,
což umožňuje provést přepočet zásob rudy
na jiné, „měkčí“ kondiční ukazatele. Jestli-
že pro rok 2005 byly mezní přímé náklady
dobývacího bloku na získání 1 kg uranu
v chemickém koncentrátu dány hodnotou
760,– Kč (jeden z kondičních ukazatelů),
pak pro roky 2006 a 2007 je možno již
uvažovat tento parametr v hodnotách

1000,– až 1100,– Kč. Z těchto parametrů
provedený nový výpočet zásob, spolu se
skutečností, že k 1. 1. 2006 bude na ložisku
ještě téměř 500 t uranu k těžbě dle původ-
ních kondic, ukázal na možnosti těžby
v dalších letech. Máme dvě možnosti:

a) vytěžit zásoby na současných pro-
vozních patrech, tj. 20, 21. a 22. patře,
které jsou kvantifikovány přepočtem zá-
sob dle nových kondičních ukazatelů
a poté zahájit likvidaci dolu,

b) kromě těžby dle bodu a) zahájit prů-
zkumné a otvírkové práce na 23. patře
a případně i pod 24. patrem a následně
těžbu na uvedených patrech.

Varianta a) staví na ověřených záso-
bách a je tedy zcela reálná. Nevyžaduje
žádná další povolení státních orgánů
z hlediska horního zákona (zákon č.
44/1988 Sb. v platném znění) ani zákona
atomového (zákon č. 18/1997 Sb. v plat-
ném znění). Rovněž z hlediska dosud vy-
daných rozhodnutí v oblasti životního
prostředí nic nebrání dalšímu pokračová-
ní těžby a úpravy uranové rudy. Nevyža-
duje žádné nové investice a rekonstrukce
zařízení. Těžba by probíhala v letech
2006 až 2008 a za toto období by bylo
možné vytěžit 600 až 700 tun uranu.
Schválením Usnesení vlády č. 1316/2005
byla realizace této varianty v podstatě již
zahájena. Pro odštěpný závod GEAM
v Dolní Rožínce to znamená přejít od pří-
pravy likvidace dolu k projektování pří-
pravných prací a optimálního vedení po-
rubní fronty, zejména však k přijímání
nových zaměstnanců, protože jejich stav
se již podřizoval plánovanému přechodu
dolu do likvidace. Prodloužením těžby
zůstane v regionu po dobu tří let zachová-
no cca 600 pracovních míst, která by ji-
nak od 1. 1. 2006 (původní termín zaháje-
ní likvidace dolu) byla poměrně rychle
rušena.

Varianta b) představuje zatím teoretic-
kou možnost a ani schválené vládní usne-
sení ji nyní nepřipouští. Vyžaduje prove-
dení poměrně rozsáhlých průzkumných
a otvírkových prací na 23. patře, případně
i na 25. a 26. patře. Na ložisku byl v 80.
letech minulého století proveden rozsáhlý
průzkum ražbou 24. patra v hloubkové
úrovni 1 200 metrů, který byl však kon-
cem 80. let ukončen. Od té doby již na lo-
žisku další průzkumné práce nebyly pro-
váděny.

Tehdy získané výsledky dokládají vý-
skyt uranového zrudnění v intervalu mezi
22. patrem (poslední provozní patro) až

24. patrem a rovněž ukazují na výskyt ura-
nového zrudnění i pod 24. patrem. Předpo-
kládané zásoby v uvedených částech ložis-
ka, zejména pak pod 24. patrem, mají cha-
rakter prognózních zásob a o jejich ekono-
mické těžbě proto nelze bez dalších prů-
zkumných prací rozhodnout. Vzhledem
k situaci na trhu s uranem je však zcela jis-
tě vhodné a účelné se možnostmi provádě-
ní dalšího průzkumu na ložisku Rožná
a případné těžby pod 22. patrem seriózně
zabývat.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
GEAM, je plně připraven zajistit těžbu na
ložisku Rožná v rozsahu Usnesení vlády
č. 1316/2005 ze dne 12. 10. 2005. Nastí-
něné možnosti další těžby na ložisku
Rožná po roce 2008 budou v příštím roce
podrobně rozpracovány a vyhodnoceny
spolu s přezkoumáním surovinových
zdrojů uranu i na jiných, dosud netěže-
ných ložiscích a poté předloženy Minis-
terstvu průmyslu a obchodu, v souladu
s bodem IV/2 Usnesení vlády č.
1316/2005, k posouzení.

Ing. Bedřich Michálek, Ph.D.

Vrtání na dobývce

Obr. 1: Srovnání ceny uranu a jednotkových nákladů na těžbu a úpravu uranové rudy
z ložiska Rožná (rok 1995 100 %)
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z příjmu a příspěvek na sociální
a zdravotní pojištění, což by je proti
ostatním znevýhodnilo, a to není
v souladu s principem solidarity, jak
se jej snaží prosazovat odbory.

Na závěr jednání požádal ředitel
Ing. Bc. Jež, aby představitelé odborů
tlumočili všem zaměstnancům podě-
kování vedení státního podniku za
odvedenou práci v roce 2005 a přání
osobních a pracovních úspěchů v roce
2006, což činíme touto cestou.

Slavnostní podpis Dodatků PKS pro
rok 2006 se uskutečnil 21. 12. 2005
v Praze.

František Nadymáček a Jan Hajíček 
Ostrava a Stráž pod Ralskem

votních nákladů v důsledku zvýšení
cen energií a služeb, ředitel státního
podniku okomentoval stručně očeká-
vaný hospodářský výsledek podniku
v roce 2005 a podal zevrubné informa-
ce k situaci státního podniku v zajiště-
ní finančních prostředků pro rok 2006.

Výsledkem tvrdého, ale korektního
vyjednávání zástupců obou stran je do-
hodnutý nárůst 4,9 % v přírůstku prů-
měrné nominální mzdy zaměstnanců
státního podniku DIAMO pro rok 2006

a dále sjednané navýšení příspěvku za-
městnavatele k penzijnímu připojištění
zaměstnance o dalších 100 Kč (tedy
celkem 500 Kč měsíčně) od 1. 7. 2006.
Tento bod byl rozdiskutován stejně
zodpovědně jako mzdový nárůst. Obě
strany si uvědomují návaznost zvýšení
příspěvku na platově nejníže zařazené
profese u zaměstnavatele spočívající
v tom, že do očekávaného zvýšení mi-
nimální mzdy by tito zaměstnanci z na-
vrženého navýšení museli odvést daň

Dne 13. prosince 2005 se uskuteč-
nilo druhé kolo vyjednávání o do-

datku Podnikové kolektivní smlouvy
pro rok 2006. Jednacím místem druhé-
ho kola byla Stráž pod Ralskem, sídlo
státního podniku DIAMO.

Za stranu zaměstnavatele se jednání
zúčastnili ředitel státního podniku Ing.
Bc. Jiří Jež, náměstek ředitele pro eko-
nomiku a personalistiku Ing. Jaroslav
Vandas – hlavní vyjednávač za stranu
zaměstnavatele, dále JUDr. Jiří Filip,
ředitelé odštěpných závodů Ing. To-
máš Rychtařík (o. z. TÚU), Ing. Břeti-
slav Sedláček (pověřený řízením o. z.
GEAM), Ing. Václav Plojhar (o. z.
SUL), Ing. Josef Havelka (o. z. ODRA),
Ing. Jiří Bělohradský (o. z. SAP).

Za stranu odborů jednali delegovaní
zástupci jednotlivých odborových or-
ganizací působících ve státním podni-

ku DIAMO, a to paní a pánové Franti-
šek Nadymáček – hlavní vyjednávač
za stranu odborů (za organizace půso-
bící na o. z. ODRA), Jiří Turč (za or-
ganizace působící na o. z. SUL), Pavel
Tureček, Jiří Pučan, Richard Musil,
Pavel Hlaváček a Jaroslav Uhlíř (za
organizace působící na o. z. GEAM)
a Augustin Audy, Ing. Jan Hajíček, Li-
bor Hos, Alena Jurková, Pavel Kapras,
Ing. Petr Rolf, Slavomír Vrabec (za
organizace působící na o. z. TÚU),
a Mgr. Hana Šindelářová (ŘSP). 

Při jednání uplatnily obě strany
všechny legální prostředky k podpoře
svých stanovisek ohledně sjednání
procentního nárůstu průměrné nomi-
nální mzdy pro rok 2006 ve státním
podniku DIAMO. Byly diskutovány
otázky dopadu předpokládané inflace
v roce 2006, kdy se očekává vzrůst ži-
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ho kraje a dále pověřil naši základní
organizaci zastupovacím mandátem
na sněmu OS PHGN za volně přidru-
žené organizace pod Radou OS
PHGN. Tyto skutečnosti naši organi-
zaci velmi zavazují do budoucna. By-
la připomenuta i solidarita a jednotný
postup odborů při obhajobě návrhu
novely zákoníku práce. K tomuto bo-
du byla na konferenci přijata zvláštní
rezoluce, jejíž text byl odeslán do Pra-
hy na odborovou centrálu.

Důraz ve zprávě byl položen na péči
o členy, a to výplatou 500 Kč příspěv-
ku v dlouhodobé nemoci a dále fi-
nančními náležitostmi při odchodu na
organizační změnu a první odchod do
plně invalidního nebo starobního dů-
chodu. Zejména tato změna je velmi
citlivá záležitost a je třeba jí z naší
strany věnovat patřičnou pozornost.

Byl projednán průběžný stav plnění
rozpočtu, přijatého na jarní konferen-
ci, a bylo konstatováno, že lze na kon-

ci roku očekávat nižší schodek, než ja-
ký byl plánován.

Zpráva revizní komise nepřinesla
žádné poznatky o porušování stanov
či schválených zásad hospodaření za
hodnocené období, byl konstatován
jen výskyt drobných nedostatků, které
byly odstraněny nebo vysvětleny
v průběhu kontroly.

Na konferenci byl přítomen i ředitel
odštěpného závodu TÚU Ing. Tomáš
Rychtařík, který ve svém vystoupení

shrnul výsledky dosažené odštěpným
závodem za rok 2005 a podal infor-
maci o úkolech roku 2006. V diskusi
pak odpovídal na dotazy přítomných
a v závěru svého vystoupení požádal
přítomné, aby tlumočili jeho poděko-
vání za odvedenou práci a přání všeho
dobrého v nastávajícím roce.

Stejně jako v odštěpném závodě, tak
i v naší odborové organizaci dojde
k tomu, že v blízké době odejde část
členů do starobního důchodu. Změny

se dotknou i složení našeho závodního
výboru a je třeba se na ni včas připra-
vit. Vzhledem k tomu, že v naší člen-
ské základně je řada mladých členů, by
tato okolnost neměla v žádném případě
znamenat ztráty pozic naší organizace,
nebo dokonce ohrozit její chod.

Na konferenci bylo přítomno 44 de-
legátů, tj. 82 % ze zvolených, kteří
představují 608 členů základní organi-
zace.

Pro podrobnější informace odkazuji
na Intranetové stránky odborů.

Jan Hajíček

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra
v Ostravě, má ve správě 34 areálů, cca 260 ha po-
zemků a na 400 jednotlivých budov, drtivou větši-
nu z nich ke své stávající činnosti nepotřebuje a je-
jich nejnutnější údržba výrazně zatěžuje jeho hos-
podaření. Jednáme s jednotlivými možnými naby-
vateli, ale naše nabídka výrazně převyšuje poptáv-
ku. Proto o. z. Odra přiví-
tal možnost nabídnout
své nemovitosti na širším
fóru.

Ve dnech 20. a 21. září
2005 se konal v Ostravě
6. ročník konference k in-
vesticím a podnikání
Investment Business Fo-
rum. První den konferen-
ce probíhal v hotelu
Imperiál za účasti 140
osob včetně zahraničních
hostů. Druhý den konfe-
rence se konal na Výstavišti Černá louka, kde se ta-
ké uskutečnil 1. ročník Veletrhu nemovitostí – IFO
2005.

V sedmnácti stáncích byly prezentovány hlavně
projekty a nabídky průmyslových nemovitostí pro
investory a developery. Přednášková část byla vě-
nována průmyslovým zónám v našem kraji. O své
developerské zkušenosti se s účastníky podělil Re-
mon L. Vos, generální ředitel firmy CTP Invest, s.
r. o., která se významně podílí na rozvoji průmys-
lové zóny Ostrava – Hrabová. Tato zóna byla ne-
dávno oceněna jako průmyslová zóna roku 2004
s největším společenským přínosem. Mezi vysta-
vovateli byli zástupci několika městských obvodů
Statutárního města Ostravy. Dále se zde prezento-

valy i menší města a obce Moravskoslezského kra-
je a samotný Moravskoslezský kraj.

Svou expozici na tomto veletrhu měl také
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA.
Zaměstnanci střediska Povrch byla v programech
PowerPoint a MicroStation zpracována a prezento-
vána nabídka nemovitého majetku a to formou po-

pisů objektů, fotodokumentace,
mapové dokumentace a ortofo-
tomapy. Hlavní součástí této
prezentace byla nabídka býva-
lých důlních areálů Oderský
a Zárubek, kde je již ukončena
technická likvidace dolu i povr-
chu a v současné době je možné
tyto areály v celém rozsahu vy-
užít pro průmyslové zóny nebo
dle schváleného územního plá-
nu. Další nabídka obsahovala
převážně administrativní budo-
vy, skladové a výrobní prostory,

bývalá rekreační střediska nebo jejich části, které
již nejsou dlouhodobě užívány a jejich další využí-
vání se v budoucnu nepředpokládá.

Přímo v místě expozice o. z. ODRA bylo usku-
tečněno několik kontaktních jednání k nabízenému
majetku, na základě kterých se v současné době
připravují převody požadovaného nemovitého ma-
jetku.

Prezentace na veletrhu nemovitostí měla úspěch,
zpracování našeho projektu se osvědčilo, proto při-
pravujeme inovovanou nabídku na Mezinárodní
veletrh investic, financí, realit a technologií, který
se bude konat ve dnech 25. – 29. 4. 2006 v Brně
pod názvem URBIS INVEST.

Ing. Kamil Roman

Již celý rok je
DIAMO, státní

podnik, odštěpný zá-
vod Sanační práce
v Ostravě, držitelem certifikátu systému environmentálního
managementu (EMS), uděleného certifikačním orgánem
CSQ – CERT při České společnosti pro jakost. Odštěpný zá-
vod byl certifikován v lednu 2005 podle příslušné normy
ČSN EN ISO 14001:1997. Tato norma však byla zrušena
a od 1. července 2005 je v platnosti nová norma ČSN EN
ISO 14001:2005, která omezila
platnost dosud vydaných certifikátů
do 15. 5. 2006. Nečekali jsme sa-
mozřejmě na poslední chvíli a již
v květnu 2005 si odštěpný závod
Sanační práce stanovil cíl prokázat
shodu s novou normou při běžném
dozorovém auditu a uspořit tak pro-
středky za recertifikační audit.

Termín 1. dozorového auditu
EMS byl již téměř rok předtím sta-
noven na konec listopadu. Měli
jsme tedy před sebou šest měsíců na přípravu. Při interním
integrovaném auditu se v červnu zaměřili auditoři pan Jiří
Pořízka z České společnosti pro jakost a Ing. Petr Apeltauer
z OSŘJ na definování oblastí, které musíme v rámci systé-
mu managementu organizace upravit dle požadavků nové
normy a úpravy zavést do praxe. Přijatá opatření k nápravě
a doporučení ke zlepšení jsme realizovali v termínu do 30. 9.
2005 a během následujících dvou měsíců jsme ověřili funk-
čnost provedených změn.

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2005 tedy proběhl 1. dozoro-
vý audit, který byl současně recertifikačním auditem podle
normy ČSN EN ISO 14001:2005. Po roce jsme tak opět na
půdě odštěpného závodu Sanační práce uvítali Ing. Moniku
Čiperovou, vedoucí certifikační auditorku EMS České spo-
lečnosti pro jakost. Na audit ji doprovodili Ing. Eduard
Horčík, vedoucí OSŘJ, a Ing. Petr Apeltauer, vedoucí proce-

su auditování
systému mana-
gementu s. p.
Jednání proběhlo

v přátelském a konstruktivním prostředí.
Prověrka EMS proběhla na pracovištích správy o. z. a také

v provozním areálu, kde auditní tým nevynechal ani návště-
vu pracoviště smluvního dodavatele, společnosti AQUA-
TEST, která již půl roku zajišGuje na lokalitě provoz ochran-
ného čerpání a čištění kontaminovaných podzemních vod

z drenážního systému. Auditní-
mu týmu poskytovali po oba dny
součinnost Ing. Alena Orlíková,
představitel vedení pro EMS,
a Ing. Jiří Bělohradský, ředitel
odštěpného závodu Sanační prá-
ce.

Výsledkem závěrečného jed-
nání bylo konstatování Ing. Či-
perové, že jsme splnili požadav-
ky nové normy a můžeme očeká-
vat udělení certifikátu EMS dle

ČSN EN ISO 14001:2005. V závěrečné zprávě z posuzová-
ní, která je podkladem pro udělení nového certifikátu, pak
Ing. Čiperová uvedla nejdůležitější silné stránky EMS posu-
zované organizace: „Společnost intenzivně kontroluje práv-
ní požadavky a okamžitě reaguje na veškeré změny v le-
gislativě i ve svých činnostech. Zabývá se kontrolou a půso-
bením na své dodavatele tak, aby zamezila nežádoucímu ne-
přímému negativnímu působení na životní prostředí. Za-
městnanci společnosti je systém chápán a podporován. Po
roce je znát vyšší úroveň plnění všech stanovených kritérií.“

Svým aktivním přístupem tak chceme přispět k neustálé-
mu zlepšování výkonnosti s. p. DIAMO, který se i v roce
2006 připravuje k účasti v programu Národní ceny České re-
publiky za jakost.

Ing. Alena Orlíková
představitel vedení pro EMS o. z. Sanační práce 

Expozice o. z. Odra na veletrhu

Auditoři na lagunách

Jednala konference ZO OS PHGN PCHT

Prezentace nemovitého majetku o. z. ODRA

Ing. Sedláček, Ing. Rychtařík, Ing. Bělohradský, JUDr. Filip, Ing. Vandas,
Ing. Bc. Jež, L. Hos, Ing. Hajíček, R. Musil, P. Kapras

Odboráři ze Stráže a Ostravy

Odboráři z Rožínky, vzadu Ing. Bělohradský

Memoriál Josefa Fejfara
V sobotu 28. ledna 2006 se ve

sportovní hale ve Stráži pod Ralskem
uskuteční tradiční zimní volejbalový
turnaj, již 8. ročník Memoriálu Jose-
fa Fejfara, známého odboráře, který
organizoval sportovní hry. Turnaje
se zúčastní 6 družstev, zahájení je v 9
hodin. Přij\te se podívat a povzbudit
své přátele.

Dne 30. 11. 2005 jednala v DK U Jezera ve Stráži pod Ralskem od 14 do 16
hodin konference Základní organizace Odborového svazu pracovníků hor-

nictví, geologie a naftového průmyslu pracovníků chemické těžby.
Konference měla zcela pracovní charakter a hodnotila průběh prvního roku

svého působení pod OS PHGN, který nás přijal na naši žádost k 1. 1. 2005.
Ve zprávě o činnosti se konstatovalo, že přínos tohoto kroku byl patrný již le-

tos (podíl jednání představitelů svazu na zrušení odstávek ze státního rozpočtu
za 60 %). Svaz vysoce hodnotí naši pozici, naší základní organizaci vydal dele-
gování v zastoupení OS PHGN v Regionální radě odborových svazů Liberecké-

Recertifikace systému environmentálního
managementu na o. z. Sanační práce

Dodatek k Podnikové kolektivní
smlouvě pro rok 2006 dojednán

Před podpisem kolektivní smlouvy v Praze na Barrandově 21. 12. 2005



Vychází další číslo odborného hor-
nického časopisu Uhlí, Rudy, Geolo-
gický průzkum. Představují se zde další
organizace ZSNDP: Severočeské doly,
a. s. J. Vrána – Význam investiční vý-
stavby v Severočeských dolech. M.
Vrubel – Severočeské doly se podílely
na organizaci mezinárodního jednání
důlních měřičů. Moravské naftové do-
ly, a. s. O. Semenov, P. Zubarev a O.
Dorda – Geoekologické monitorování
území inčukalnského podzemního zá-
sobníku plynu. GEMEC – UNION,
a. s., Z. Adamec, K. Novotný, J. Rajchl
a I. Rakouš – Legislativní aspekty vy-
užití důlně–stavebních a rekultivačně
sanačních hmot na bázi odpadů na dole
Šverma v Žacléři. Sokolovská uhelná,
a. s.: J. Jiskra – V lednu 2006 uplyne 50
roků od zprovoznění třídírny v Tisové.
J. Jiskra – Zajímavý nález v lomu Jiří
Sokolovské uhelné a. s. Dále se před-
stavuje Prodeco, a. s. Odborné články:
Z. Michalec, A. Taufer a M. Kozubko-
vá – Numerické simulace šíření požár-
ních zplodin v důlní chodbě. B. Taraba,
R. Peter, V. Slovák a J. Janek – Oxi-
dační proces uhlí z pohledu kritické
(prahové) teploty. K. Marton a J. Arau-
jo – Lineárny vysokonapeGový separá-
tor na jednosmerné napätie. Dále 12.
číslo obsahuje rubriky ZSDNP infor-
muje, Bezpečnost práce, Zajímavosti
a přílohu – rejstřík 2005.

Již po dvanácté hornický Spolek Pro-
kop Příbram připravil pro víc jak

4000 návštěvníků nezapomenutelný zá-
žitek „ Hornického Mikuláše“ v areálu
na dole Marie. Již tradičně čekala pří-
chozí cesta do Permonovy podzemní ří-
še svíčkami na-
světlenou Marián-
skou štolou v ma-
lých i dospělých evokující cestu do pe-
kel. Po přivítání Velkým Permonem,
vládcem podzemí a představení skřítků
permoníků začíná strhující pekelné
představení. Kdejaká dušička, malinká
i ta větší, zpytuje své hříchy. Hlavně
aby si ji tam pekelníci nenechali. Děti
brání své učitelky, maminky i babičky
před čerty, kterým chybí do pekelného
receptu babské ucho. Po vyfárání z pe-
kel v hornickém nebi, v patře šachetní
budovy, vítá umouněné pekelné pro-

puštěnce, dvojice andělů a Svatý Miku-
láš se vševědoucím svatým Petrem, kte-
rý střídá Knihu hříchů a dobrých skutků
s kytarou. A tak na závěr line se ze ša-
chetní budovy zvyklé v minulosti na
cinkání návěští při fárání vánoční píseň.

Věřte, není nad roz-
zářené oči těch ma-
lých, ale i těch dospě-

lých, kteří odcházejí s pocitem, že
v dnešní uspěchané době se na chvíli
zastavili a něco pro své ratolesti udělali.

Pro více jak 100 účinkujících skončil
čtrnáctidenní maratón. Potěšitelný je zá-
jem o Hornického Mikuláše, na příští rok
jsou již všechna dopolední představení
určená pro cestovní kanceláře, školky
a školy zamluvena, pro ostatní návštěvní-
ky začne předprodej 18. 9. 2006 v kance-
láři Spolku. Na závěr jednu stížnost, kte-
rá přišla z Prahy od rodičů asi pětiletého

chlapečka: „Po návštěvě hornického pek-
la neustále vyžaduje kyselé zelí.“

Závěrem bych rád popřál jménem
hornického Spolku Prokop Příbram
všem spolupracovníkům, hornickým
kamarádům a čtenářům Novin DIAMO
hodně zdraví, spokojenosti osobních
i pracovních úspěchů, hodně pevné vůle
při zachraňování hornických památek
a uchovávání hornických tradic.

Zdař Bůh.
Text a foto: Ing. Karel Škvor
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Hornické peklo Malí permoníci
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Uranové minerály poprvé popsané z České republiky:
V seznamu jsou uvedeny pouze uranové minerály uznané Komisí pro nové min-

erály a  minerální jména při Mezinárodní mineralogické asociaci.

Přehled vybraných zaniklých a neplatných minerálů popsaných v ČR:

Ing. Petr Pauliš
P. S.: Celý článek je k dispozici v naší redakci. 

Radioaktivní minerály České republiky
DOKONČENÍ

UranofanTorbernit

Ve znamení mlátku a želízka 2

LOKALITA: NÁZEV MINERÁLU: ROK: AUTOR/AUTOŘI:    

JÁCHYMOV albrechtschraufit 1984 Mereiter

čejkait 1999 Ondruš et al.

jáchymovit 1996 Čejka et al.

johannit 1830 Haidinger

metauranopilit 1935 Nováček

niklzippeit 1976 Frondel et al.

pseudojohannit Ondruš et al.

schröckingerit 1873 Schrauf

torbernit    ? 1793 Werner

uraninit 1727 Brückmann    

uranofan-beta 1935 Nováček

uranopilit 1854 Dauber

voglit 1853 Haidinger

zippeit 1845 Haidinger

NOVÉ HAMRY fritzscheit 1865 Breithaupt

PŘÍBRAM znucalit 1990 Ondruš et al.

SMRKOVEC fosfowalpurgin 2004 Sejkora et al. 

název: lokalita: popsal či Roku: jedná se o: 

zavedl:

BETA-URANOTIL Jáchymov Nováček 1935 beta-uranofán

DAUBERIT Jáchymov Adam 1869 zippeit ?

ELIASIT Jáchymov Haidinger 1852 „gummit“

FLUTHERIT Jáchymov Weisbach 1875 liebigit

JÁCHYMOVIT Jáchymov Nováček 1935 cuprosklodowskit

PÍSEKIT Písek Krejčí 1923 metamiktní minerál 

příbuzný 

se samarskitem

URACONIT Jáchymov Beudant 1832 zippeit či uranopilit

URANOCHALZIT Jáchymov Breithaupt 1841 cuprosklodowskit ?

URANOTHALLIT Jáchymov Vogl 1853 liebigit

VOGLIANIT Jáchymov Vogl 1856 cuprosklodowskit ?

WALTHERIT Jáchymov Vogl 1857 walpurgin

Slavnostní podpisování se konalo  ve
středu 21. prosince v Praze na Barran-
dově.

Za stranu zaměstnavatele se ho
zúčastnili Ing. Bc. Jiří Jež, Ing. Marian
Böhm, RNDr. Kamila Trojáčková, Ing.
Jaroslav Vandas, Ing. Jiří Bělohradský,
Ing. Josef Havelka, Ing. Václav
Plojhar, Ing. Břetislav Sedláček, Ing.
Tomáš Rychtařík, JUDr. Jiří Filip, Ing.
Jan Slezák, a Cyril Zapletal.

Za odbory byl hlavním vyjed-
navačem ostravský František Nady-
máček, dále  Odru zastupoval Jaroslav
Vítek. Ředitelství pak  Mgr. Hana Šin-

delářová a Štěpánka Proskočilová,
příbramskou SUL Jiří Turč, rožínecký
GEAM Pavel Tureček,  Jiří Pučan,
Jaroslav Uhlíř , Richard Musil a Pavel
Hlaváček, strážské organizace na  TÚU
Ing. Jan Hajíček, Augustin Audy,
Alena Jurková, Pavel Kapras,  Ing. Petr
Rolf, Libor Hos a Slavomír Vrabec.

Úvodem shrnul ředitel s. p. DIAMO,
Ing. Bc. Jiří Jež, činnosti podniku v roce
2005, jak již je  uvedeno na 1. straně,
výsledky jednotlivých odštěpných zá-
vodů a podepsanou kolektivní smlouvu
pak hodnotili jejich ředitelé a zástupci
odborů. 

V diskuzi bylo vyzdviženo, že se
společným úsilím odborníků z o. z. SUL,
o. z. GEAM a z odboru ekologie byla
urychleně uvedena do provozu čistička
důlních vod v Příbrami, důlní vody
stoupaly oproti prognózám mnohem
rychleji. Prodloužení těžby na Rožné
charakterizoval Pavel Tureček přímě-
rem: „Od roku 1985 jsme ustupovali,
těžbu jsme ubránili a nyní došlo ke
strategickému zlomu!“

Uzavřený dodatek kolektivní smlou-
vy hodnotily obě strany jako rozumný
kompromis.  

Otto Hejnic

Společné foto po podpisu KS

Kolektivní smlouvy na rok 2006 byly podepsány

Druhý díl publikace Václava Jiráska má
dva podtituly: Připomenutí dávných ča-
sů a O hornictví na Jestřebích horách
a okolí. Autor pokračuje v objevování
hornické minulosti svého kraje. V prvním
díle se věnoval začátkům dobývání uhlí
a rud, popisoval jednotlivé šachty, způso-
by těžby a seznámil nás s geologií a mine-
ralogií ložisek. V druhém díle pokračuje
v cestách po starých dolech, připomíná
hornické tradice a zvyky, cituje obecní
a rodinné kroniky, zpovídá nejstarší pa-
mětníky. I tento díl končí v roce 1946.

Jiří Majer v Rudném hornictví v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku zachycuje
v makropohledu, co česká těžba stříbra,
zlata, cínu a olova znamenala v jednotli-
vých historických etapách a v celoevrop-
ském kontextu. Václav Jirásek v kroni-
kářském mikropohledu vykresluje těžbu
uhlí a život havířů v jedné lokalitě.

Vysvětluje například, že pro uhlí zpo-
čátku nebyl odbyt, ten nastal, až když se
začala stavět pevnost v Josefově, 18.
a hlavně 19. století tu máme jako na dlani,
i s paní kněžnou, hornickými svatými
a nejrůznějšími parádami. Na mapkách
jsou zachyceny trasy bremstů, svážných
drah, kde se uhlí pouštělo samospádem,
a koňských drah. Původní mělké jámy
podfárala v 70. letech 19. století dědičná
Idaštola, ke které se narubané uhlí dostá-
valo úpadnicemi a svážnými. Teprve od
roku 1903 střídají koně malé parní loko-
motivy a později elektrické lokomotivy.
V roce 1859 byly Malé Svatoňovice spo-
jeny s Pardubicemi železniční drahou.
V Malých Svatoňovicích byla koksovna
(1859 až 1927) a v letech 1878 až 1905
také briketárna. Z knížky je zřetelné, jak
postupovala průmyslová revoluce.

Jirásek dovede základní informace dob-
ře okořenit, například když píše o bratrské
hornické pokladně, tehdejším sociálním
zabezpečení, připomene, že fungovala již
v pozdním středověku v Kutné Hoře
a v Jáchymově, odcituje jednotlivé para-
grafy stanov bratrské pokladny, pak vzpo-
mene jednoho dávného ranhojiče a jeho
recept na Černou mast na zlomeniny, odci-
tuje z kronik vzpomínku na bábu koře-
nářku – zaříkávačku, například na lišej by-
lo nejlepší plivnout, uvede několik receptů
zelené medicíny, na co je podběl a na co
pampeliška, a na závěr připomene MUDr.
Antonína Čapka, otce bratří Čapků.

Diplom od císaře pána na stěně jedné
chalupy, který autor se svou ženou objevi-
li v roce 1989, dotvrzuje zprávu z kroni-
ky, podle které nadkopní Vincenc Matouš
zachránil 25 horníků při průvalu vod na
dole Beninga v roce 1874.

Co s metanem v dole? Už Katechismus
důlního větrování z roku 1875 důsledně
varuje před vypalováním metanu na díle.
Jirásek, bývalý báňský záchranář na VUD
Trutnov, připomíná největší báňské kata-
strofy. Březohorskou, kdy v roce 1892 za-
hynulo 319 havířů, a karvinskou, kdy v ro-
ce 1894 zahynulo 235 havířů, tyto tragédie
si vynutily zavádění záchranných přístro-
jů. Principy těch prvních nejstarších jsou
popsány. A po relativně odborné záchra-
nářské kapitole následují kuchařské recep-
ty. Vedle řádků, kam se chodilo tancovat,
je dobový nákres rozfárání důlního revíru.
Nechybějí náčrty, kresby, například koně
v popruzích spouštěného do jámy, dobové
fotografie. Místo odborné mluvy čteme
vzpomínky starých havířů, přesto si může-

me udělat docela věrohodný obraz, jak se
hornictví na Jestřebích horách od 18. sto-
letí do roku 1946 vyvíjelo.

Publikaci doplňuje regionální hornický
slovníček a výběr zajímavých dat a udá-
lostí. Mezi připojenými reklamami je na
dvoustraně popsána poválečná historie
VUD Trutnov.

Z nákladu 1500 výtisků je polovina
prodána. Většinou ji kupují lidé, kteří
s hornictvím nemají nic společného, říkal
mi do telefonu autor. Tenhle etnografický
kronikářský přístup je patrně jediná
schůdná cesta, jak uchovat hornictví v po-
vědomí širší veřejnosti.

Knížku vydala obec Malé Svatoňovice
542 34, obec@malesvatonovice.cz, kde
lze objednat na dobírku oba díly.

Otto Hejnic
P. S. Na jedné ze dvou přiložených map

jsem zjistil, a u Ing. Karla Škvora ověřil,
že o. z. SUL má ve správě jednu úpadnici
po průzkumu, který ověřoval uran v uhlí.
Nachází se u Rtyně.


