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Nová sušárna uranového koncentrátu
Ve čtvrtek 11. února 2010 jsem navštívil sušárnu uranového
koncentrátu na chemické stanici I výrobního úseku č. 2, na o. z. TÚU
ve Stráži pod Ralskem. Provázel mne Jiří Dohnal, vedoucí výrobního
úseku, a Pavel Jirásko, technolog sušárny.
Hejnic: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starou a novou sušárnou
UK a jak probíhalo zabíhání nové sušárny do provozu?
Dohnal: Původní sušárna na chemické úpravně sušila UK z hlubinné těžby na Hamru a z chemické těžby ve Stráži pod Ralskem, zpracovávala až 1600 tun uranu ročně. Stará sušárna byla již technicky
zastaralá, poruchová, při současné produkci uranu byl její provoz
neekonomický.
Stávající sušárna byla vybudována v rámci investiční akce „Rekonstrukce výroby uranového koncentrátu – II. etapa“.
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Výkop, trasa vodovodního potrubí
a el. kabelů
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Oprava hráze na 3. patře ložiska Zlaté Hory
Čerpání důlních vod na ložisku Zlaté Hory bylo zastaveno v roce
1998. Oblast mezi 6. a 3. patrem je zatopena. V úrovni 3. patra je vyražena odvodňovací štola dlouhá 625 m. V délce 480 m od ústí byla
v rámci likvidačních prací upravena tak, že do ní bylo položeno PVC
potrubí DN 630 a zbytek profilu byl vyplněn betonovou směsí s cílem
zajistit dlouhodobou stabilitu štoly pro bezproblémový svod důlních
vod z celého revíru. Zbytek štoly o profilu 5,7 m2 je ponechán stejně
jako důlní díla v původním stavu. Systémem otvírkových, přípravných důlních děl a vydobytých prostor je veškerá důlní voda sváděna
pouze gravitačně do odvodňovací štoly s tím, že na některých místech
byly zbudovány objekty k usměrnění požadovaného toku důlních vod.
Původní hráz

Čerpání vody z Drásovské nádrže do ČDV Příbram II
Ze zkušebního provozu čistírny důlních vod Příbram II vyplynula
nutnost náhrady důlní vody pro přípravu roztoků chloridu barnatého,
přípravu solanky, domíchávání elučního roztoku vodou s vhodnějšími
parametry. Okamžitým řešením bylo využití pitné vody z vodovodního řadu provozovatele 1. SčV, a. s., s podmínkou, že při poklesu tlaku
vody v řadu omezí dodávku pitné vody do naší provozovny.
Toto řešení však z celkového pohledu představovalo dlouhodobě
zvýšené náklady na provoz ČDV se značně omezujícími podmínkami
ze strany dodavatele pitné vody.
Další nárůst spotřeby pitné nebo jinak vhodné vody představuje
rozšíření provozu o stavbu nápravné regenerace ionexu a regenerace
Celkový pohled, uprostřed sušící komora, vlevo mokrá pračka
vzduchu

Laguna – sedimentační šachta a výkop pro čerpací stanici

Je postavena tak, aby mohla sušit cca 60 tun UK ročně. Fakticky
suší koncentrát, získaný v rámci sanace chemické těžby in situ na ložisku Stráž pod Ralskem a přepracovaný nekondiční uranový koncentrát z čističek důlních vod v Příbrami.
Projektantem byla firma CODE Engineerig Praha. Dodavatelem
byla firma Sušárny Praha, s. r. o., která ji dodala „na klíč“ koncem roku 2008 a provedla zkušební provoz „na vodu“, kolaudace proběhla
v prosinci 2008. Rozhodnutím SÚJB byl 22. dubna 2009 povolen
provoz sušárny na uranový koncentrát.
Začaly ale problémy, 29. dubna se měřením zjistilo, že sušárna nesplňuje velmi přísně nastavené limity, byl příliš velký obsah UK ve
výduchu sušárny. V rámci reklamace této závady dodavatelská firma
přidala druhý stupeň mokré filtrace, čímž došlo k mírnému zlepšení.
Dalšími kroky úprav bylo prodloužení vlastní sušící komory, změna
některých technologických parametrů a v konečné fázi byla přidána
dvoustupňová suchá filtrace. Po těchto úpravách splňuje sušárna nej-

Jedním z těchto objektů je i hráz na překopu 3202 ve staničení
10 m, která slouží pro úpravu směru toku podzemních vod z ložisek
Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály.
Po rekognoskaci stavu tohoto objektu v říjnu minulého roku bylo
rozhodnuto provést zesílení hráze tak, aby byla snížena její propustnost a aby byl zajištěn průchod, který sloužil k nelegálnímu vstupu do
podzemí přes známou propadlinu „Žebračka“.
Vzhledem k tomu, že přístupová cesta k místu stavby v celkové délce 800 m vedla místy chodbami, kudy protéká důlní voda, byla doprava nářadí a materiálu jednou z nejnáročnějších operací.
Úkolem pracovníků provozu RD Jeseník bylo zajistit potřebný materiál na opravu hráze a realizace jeho dopravy na místo stavby.
V první etapě bylo nutné upravit povrch přístupových cest do sjízdného stavu pro dopravní mechanismy. Toto bylo zajištěno vysypáním
problémových úseků hlušinou z odvalu Úvodní úpadnice. Samotná
doprava materiálu a strojního zařízení byla rozčleněna na 3 úseky.
V prvním úseku mezi ústím Úvodní úpadnice a překládací stanicí byl
materiál dopravován na paletách. Na překládací stanici 3. patra byl

přísnější limity monitorovacího plánu, schváleného SÚJB. Pro ilustraci – vyšetřovací úroveň objemové koncentrace uranu ve výduchu
činila na staré sušárně 6 mg/m3, nyní na nové je 0,001 mg/m3. Rovněž
roční limit uvolňování radionuklidů je cca 75x nižší, než byl na staré
sušárně. Další 3 měření na konci minulého roku potvrdily, že sušárna
splňuje všechny parametry.
Jirásko: 21. ledna 2010 bylo zahájeno sušení 6 tun diuranátu
amonného, z této partie o objemu 20 sudů UK jsme k dnešnímu datu,
11. 2. 2010, usušili cca 3,5 tuny. Při provozu sušárny dochází k další
úpravě parametrů a k odstraňování drobných mechanických závad.
Hejnic: Jak sušárna funguje?
Jirásko: Hlavní částí zařízení je sušicí komora sušárny s náplní
inertních částic korundu.

plachetek kalolisu. Z výše popsaných důvodů se hledalo adekvátní řešení z jiných vhodných zdrojů vody v bezprostředním okolí za účelem
maximálního snížení nákladů.
Jako optimální se ukázala varianta využití povrchové vody z Drásovské nádrže. Kapacita vodního zdroje je více než dostačující a požadovaný odběr neohrozí funkci nádrže. Původní účel nádrže, zdroj
pro výrobu pitné vody, není již využíván. Nádrž v současné době má
vodohospodářskou funkci – akumulace vody v krajině.
Na základě souhlasného stanoviska vlastníka Drásovské nádrže, tj.
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, byla zahájena legislativní a projektová příprava stavby „Čerpání vody z Drásovské nádrže – ČDV II“.
Stávající vodovodní řad provozovatele 1. SčV, a. s. zůstane jako záložní zdroj pitné vody pro případ, kdy v období sucha poklesne hladina ve vodní nádrži pod stanovenou kótu.
Projektovou dokumentaci na stavbu zpracoval ALFA projekt,
s. r. o. Otovice u Karlových Varů a v srpnu r. 2009 bylo na stavbu
Čerpání vody z Drásovské nádrže – ČDV II vydáno vodoprávním úřadem, OŽP Městského úřadu Příbram stavební povolení a povolení
k odběru vody na dobu 30 let v objemu 150 m3/den.
Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině září r. 2009 a prováděl je o. z. SUL Příbram, kapacitami svého Provozu Příbram. Stavba
byla dokončena v prosinci r. 2009 ve velmi dobré kvalitě, v termínu
a bez pracovního úrazu. Na den 19. 2. 2010 svolal vodoprávní úřad,
OŽP Městského úřadu Příbram závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
Pro potřeby odběru vody z Drásovské nádrže byla provedena úprava dna a břehu nádrže. Dno nádrže bylo v místě rozšíření břehu
prohloubeno a do původního břehu byl proveden zářez, čímž byly vytvořena „laguna“ pod původní hladinou.
Na takto upravené dno a břeh navazuje tzv. zemní scezovací filtr ze
štěrkopísku o frakci 32 – 63 mm, krytý geotextilií a výkopovou zeminou.

materiál ručně po jednotlivých kusech přeložen do lžíce nakladače
a po trase druhého úseku překopem č. 3207 dopraven k místu vykládky cca 50 m od místa stavby. Na zbývajícím třetím úseku byl materiál
opět ručně po jednotlivých kusech přeložen na uzpůsobený důlní vůz
a dopraven až na místo. Protože se místo stavby nacházelo v úseku,
kde po počvě protékala voda do výše až 20 cm, bylo nutné zhotovit
dřevěné pracovní povaly pro umístění nářadí a materiálu.
Vlastní práce provedli zkušení záchranáři ze ZBZS Dolní Rožínka
ve dnech 18. 11. až 26. 11. 2009. Nejdříve bylo nutné oboustranně
odvodnit pracovní prostor pomocí hrázek z pytlů naplněných pískem.
Z tohoto prostoru byla voda cyklicky odčerpávána do zbudovaného
dřevěného koryta uloženého na počvě chodby. Stávající hráz byla
zpevněna přibetonováním 30 cm betonu a ztraceného bednění z beto-

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

Technolog sušárny p. Jirásko u ovládacího panelu

Rekonstrukce hráze

STRANA 2

Nová sušárna uranového koncentrátu
Uprostřed plněný sud na válečkové
vážící dráze

Uprostřed sací filtr a ventilátor, vpravo plněný sud
a průhledná nádoba na odebraný vzorek UK
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Před vlastní sušicí komorou je filtr
nasávaného vzduchu (F1), za ním hnací
ventilátor (V1) se škrtící klapkou (K1),
vzduch je ohřátý elektrickým ohřevem
(T) na 180 až 200 °C, a je přiváděn potrubím, opatřeným teploměrem a tlakoměrem, pod rošt sušící komory. Horký
vzduch zdvihá vrstvu korundu o zrnitosti 2 až 3 mm do vznosu.
Suspenze diuranátu amonného je
z expediční nádrže vedena přes filtr hrubých nečistot a řídící elektromagnetický
ventil do promíchávaného mezizásobníku (MZ), opatřeného hladinovými sondami pro detekci maximální a minimální hladiny. V mezizásobníku je promíchávana mechanickým míchadlem
(M1). Z mezizásobníku je pak tekutá
suspenze dávkována dvěma čerpadly
(Č1 a Č2) přes trysky do sušicí komory
fluidní sušárny (FS).
Hejnic: Jak probíhá vlastní sušení?
Dohnal: V sušicí komoře je v dolní
části síto, na kterém před spuštěním leží
vrstva korundu (cca 5 cm, náplň korundu je cca 5,5 kg), pod kterou je vháněn horký vzduch, ten dostane do mírného vznosu zrníčka korundu, která míchá
mechanické míchadlo (M2). Na zrníčka

je vstřikována tekutá suspenze uranového koncentrátu, která se nalepuje na horký korund a suší se. Usušený UK, jemný
prášek, pak proud horkého vzduchu strhává ze zrn korundu do cyklonu (C), ve
kterém se odděluje vzduch od usušeného
U koncentrátu. Koncentrát propadává
přes vzorkovač (VZ), kde se automaticky odebírají vzorky, do plněného sudu.
Jirásko: Plněný sud je průběžně vážen na elektronické váze (V), při částečném naplnění se automaticky uvádí do
chodu vibrace, aby došlo k zvýšení
sypné váhy. Do sudu se vejde cca 300
až 310 kg uranového koncentrátu,
diuranátu amonného.
Dohnal: Vzduch z cyklonu je veden
přes dvoustupňovou mokrou pračku

vzduchu (PR) a následně přes dvoustupňový suchý filtr (F2). Na výstupu vzduchu jsou tři ventilátory, které zajišSují vytvoření podtlaku v celé aparatuře sušárny,
tím je zabráněno úniku suchého uranového koncentrátu do okolního prostoru.
Jirásko: Řídící systém zabezpečuje
automatický chod sušárny, důležité parametry jsou zaznamenávány a zobrazovány na displeji rozvaděče sušárny a jsou
přenášeny i do řídícího systému úseku
a zobrazovány na PC velínu a PC techniků úseku. Sušárnu a sudy s uranovým
koncentrátem hlídá kamerový systém.
Hejnic: Děkuji za rozhovor, k přepracování nekondičního uranového
koncentrátu z čističek důlních vod se
vrátíme někdy příště.

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ BUDOVY o. z. ODRA
kové cesty jsou opatřeny požárními dveřmi s odolností proti požáru minimálně 30
minut a opatřeny samozavíračem dveří.
Požární dveře oddělují rovněž prostor
skladu MTZ, servrovny, archívu a sociálního centra. U garáží a plynové kotelny tyto dveře umístěny nejsou, neboS jednotlivé
požární úseky jsou stavební konstrukcí odděleny od objektu správní budovy a mají
východ pouze na volné prostranství.
V místech, která nejsou osvětlena přirozeným denním světlem, jsou instalována
nouzová osvětlení. Tato svítí v případě
výpadku elektrické energie. Na chráněných únikových cestách je označen směr
úniku a jsou označeny únikové východy
na bezpečné volné prostranství mimo budovu. Pro zajímavost, únikové cesty byly
v době užívání správní budovy dolem Jeremenko (jak my říkáme za plné těžby)
uvažovány pro cca 1 000 osob a pro navržení byl vždy požadován nejnepříznivější stav, to znamená
opuštění budovy všemi osobami
v nejsilněji obsazené směně.
Dnes se v budově pohybuje kolem tří set lidí. Toto jsou opatření pro případ, kdy bychom museli budovu rychle opustit.
Pro přímé hašení je správní
budova protkána vnitřní hydrantovou sítí, napojenou na veřejný
vodovodní řád. Hydranty jsou
umístěny na každém podlaží
Umístění přenosného hasicího
chráněných únikových cest
přístroje a hydrantu v chráněné
a v každém požárním úseku.
únikové cestě
Na každou započatou půdorysnou plochu o velikosti 200 m2
archiv umístěný ve 3 N. P. Tyto dílčí pro- v podlaží objektu je nutné umístit přenosné
story tvoří samostatné požární úseky. Ar- hasicí přístroje (PHP) s hasící schopností,
chiv je začleněn do kategorie se zvýšeným která je stanovena vyhláškou č. 246/2001
požárním nebezpečím (dle zákona Sb., o požární prevenci. Pokud půdorysná
č. 133/1985 Sb.).
plocha nepřesahuje 200 m2, ale je dispoPro případ nutnosti rychlého opuštění zičně rozdělena na více nepropojených
budovy jsou v jednotlivých traktech vyčle- místností, nebo se v jedné místnosti vyskyněny chráněné únikové cesty, a to tak, že tují hořlavé látky, na které je nutno v přípakaždý trakt má samostatnou chráněnou dě požáru použít různé druhy hasiv, je inúnikovou cestu. Vstupy na chráněné úni- stalován nejméně 1 PHP pro každý takto

V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce podstatné části v té době již téměř
nevyužívané správní budovy na lokalitě
Jeremenko. Přestavba probíhala s cílem
přestěhovat sem odštěpný závod ODRA
z lokality Pokrok v Petřvaldě u Karviné.
Po přestěhování, postupem doby, docházelo k dalším úpravám správní budovy.
Všechny tyto zásahy měly také nemalý
vliv na požární zabezpečení.
Správní budova areálu Jeremenko se
nachází na pozemku p.č. 227/43 o výměře
4 608 m2. Jedná se o 4 až 5 podlažní budovu železobetonové skeletové konstrukce,
která je členěna do traktů A, B a C. Každý
trakt tvoří jednotlivé požární úseky. Jednotlivé trakty jsou odděleny dilatacemi
s požární odolností 90 minut. Výjimkou je
sklad MTZ, kotelna, kanceláře sociálního
centra, garáže v 1. N. P., srdce naší počítačové sítě – servrovna v 2. N. P. a konečně

Siréna EPS,
nouzové osvětlení
a tlačítkový hlásič
oddělený prostor, nebo nejméně 1 PHP
s potřebným druhem hasiva v každém takto
odděleném prostoru.
V každém podlaží na chráněných únikových cestách u výtahu a v servrovně
jsou umístěny přenosné hasící přístroje
CO2, v kotelně jsou umístěny jak PHP
CO2, vodní PHP a práškové PHP, v ostatních prostorech jsou instalovány PHP
práškové. Při rozmisSování jednotlivých
druhů se přihlíželo i k tomu, aby byly minimalizovány škody na majetku v případě
použití.
V objektu, ve spisovém archivu,
v servrovně, v garáži automobilů, v plynové kotelně a v sociálním centru je instalována elektronickou požární signalizaci
(EPS), která slouží k včasnému zjištění
ohniska požáru v jeho zárodku. Tento systém může nepřímo ochránit zdraví a životy osob a minimalizovat materiální škody.
Pro správní budovu jsou zpracovány požární poplachové směrnice, pro místa se
zvýšeným požárním nebezpečím také požární řády. V těch jsou uvedeny popisy
činností a charakteristika požárního nebezpečí, požárně technické charakteristiky
a bezpečnostní parametry umístěných materiálů, stanovení podmínek požární bezpečnosti a vymezení oprávnění a povinností osob při zajišSování stanovených
podmínek a také jméno osoby odpovědné
za požární ochranu. Požární poplachové
směrnice řeší postup zaměstnanců při
akustické signalizaci sirénou EPS, povinnosti zaměstnanců v souvislosti se zdoláváním požáru a obsahují důležitá telefonní
čísla.
Jiří Vála

Čerpání vody z Drásovské nádrže do ČDV Příbram II
DOKONČENÍ ZE STR. 1

Na konci zemního scezovacího filtru
je umístěna sedimentační šachta bez betonového dna o průměru 1000 mm, která zachytává eventuální hrubší sedimenty. Šachta je založena na štěrkovém
podsypu a vyvedena nad terén.
Z této šachty je vyvedeno nátokové
potrubí pro čerpací stanici ve výšce 500
mm nad štěrkovým dnem. Potrubí
PP–U2, 280/250 v délce 9,6 m je obsypáno štěrkopískem o frakci 8 – 16 mm.
Čerpací stanice (ČS) je podzemní,
spodní část stanice je z prefabrikovaného dílce a vrchní část je ze ztraceného
bednění. Strop ČS je zhotoven z RZP
překladů se vstupním otvorem a je pochůzný.
V ČS jsou umístěna ve spodní části
150 mm ode dna dvě vertikální ponorná
čerpadla na čistou vodu typ Emu NR
425–6 o výtlaku 1,7 l/s, o celkové dopravní výšce 14,8 m. Výtlačné potrubí
od čerpadel v ČS je z Anticora DN 50
a z ČS je položeno potrubí z PE 100
SDR 17,6, průměr 63/3,6. Voda je čerpána do retenční nádrže o užitkovém
objemu 80 m3 v areálu ČDV II. Délka
výtlačného potrubí je 324 m.
Z důvodu členitosti terénu jsou na

Sedimentační šachta
výtlačném potrubí zabudovány odkalovací a odvzdušňovací šachty, každá po
jednom kusu. Šachty jsou vyvedeny
nad terén, jsou opatřeny betonovými
poklopy a jsou pochůzné.
Pro přístup servisním vozidlem pro
údržbu čerpací stanice je vybudována
ze stávající veřejné komunikace nová
panelová cesta přímo k samotné ČS.
Stávající oplocení vodárenské nádrže je
opatřeno bránou pro příjezd k ČS.
Realizovaná stavba zajistí bezproblémové a nákladově nejvhodnější dodávky použitelné vody pro technologii
ČDV Příbram II na dobu jejího předpokládaného provozu.
Ing. Jiří Kubát, o. z. SUL
oddělení technické a investic
Foto: Ing. Ladislav Kramář

Oprava hráze na 3. patře ložiska Zlaté Hory
DOKONČENÍ ZE STR. 1

nových základových tvárnic v plném
profilu chodby. Úsek s betonáží byl vyztužen pomocí ocelových kotev přesahující o 50 cm profil důlního díla. Do
středu hráze bylo instalováno průchozí
potrubí DN 250, které bylo ukončeno
na vnitřní straně ochranou mřížkou
proti vniknutí hrubých nečistot a na
venkovní straně přírubou s kontrolním
vypouštěcím ventilem. Vzhledem
k podmínkám, při kterých bylo nutno
popsanou činnost provést, zasluhuje

výkon všech zúčastněných vysoké ocenění.
Na začátku roku 2010 byl ventil
v hrázi uzavřen a prostor za hrází se nyní postupně zatápí.
Tato etapa potrvá přibližně dva měsíce a poté začne důlní voda přepadat komínem na 5. patro a bude tak požadovaně usměrněna do odvodňovací štoly.
K Zlatohorskému rudnému revíru, jeho dávné historii i poslední těžbě, se
chceme vrátit samostatným článkem.
Ing. Jan Kotris
RNDr. Petr Navrátil

Katalog starých důlních děl ve Štěpánově
Pracovníci odboru bezpečnosti hornické krajiny z odštěpného závodu
ODRA v Ostravě úspěšně ukončili průzkum důlních děl v jednotlivých lokalitách štěpánovského rudního revíru. Průzkum středověkého důlního komplexu
(lokality Borovec, Švařec, Štěpánov
nad Svratkou, Havírna a Čtyři Dvory)
byl realizován na základě smluvního
vztahu s Ministerstvem životního prostředí České republiky. Tato lokalita zaujímá významné místo v dějinách hornictví na území Českého státu, první
zmínka o dolování stříbra v této oblasti
je datována rokem 1253, jednalo se
o těžbu připovrchových či nehluboko
uložených ložisek.
Těžba polymetalických rud, otvírkové a průzkumné práce probíhaly v tomto revíru od 13. století až do konce 20.
století. V tom se jednalo o tři etapy průzkumu – v letech 1915 až 1919, 1959 až
1963 a 1986 až 1990, zjišSoval se obsah
olova (Pb), zinku (Zn) a mědi (Cu)
v rudnině.

ta Josef, štola Partyzánská, šachta Anna
I, šachta Jaroslav, šachta Bárov), tak
i ražba nových důlních děl. Nejvýznamnější byla průzkumná šachta Švařec –
hloubení č. 1, ražená v roce 1959, která
byla situována poblíž propadu do staré
štoly. Šachta byla vyražena do hloubky
34 m. Z ní byly vyraženy dva překopy –
východně 180 m a západně 50 m. Z důvodů značných přítoků vody byla další
ražba ukončena (překop procházel pod
řekou Svratkou) a hloubení bylo zasypáno.
V rámci tohoto průzkumu bylo provedeno vyzmáhání 419 m starých důlních
děl, vyražení 1140 m nových chodeb,
odvrtání 2120 m průzkumných vrtů
a vyhloubení 44,3 m jam. Celkové náklady na průzkum štěpánovského rudního revíru dosáhly v letech 1959 až 1963
cca 4,6 mil. Kčs. Průzkumem bylo ověřeno cca 549 000 tun olovnato–zinkových rudnin, o kovnatosti 2,42 % Zn,
1,4 % Pb, 2,14 % S, 0,03 % Cu. V závěru zprávy „Vyhledávací průzkum Pb,

Jáma Cumberk před zajištěním

Nejrozsáhlejší a nejkomplexnější byl
průzkum ložiska v období 1959 až
1963, provedla ho firma Geologický
průzkum, n. p. Ostrava, oborová skupina Brno. Jeho součástí bylo jak vyzmáhání starých důlních děl (např. šachta
Cumberk, Havírna – štola Václav, šach-

Zn, Cu rud – Borovec“ bylo konstatováno, že vydobytí zásob by bylo značně
nebezpečné (přítoky vod) a ekonomicky
nákladné (navrženo přemístění toku
Svratky na druhou stranu údolí).
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3
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O D B O RY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT
S NÁZORY REDAKCE

Konference ZO SOO ředitelství DIAMO, s. p.
Dne 10. 2. 2010 se konala konference
ZO SOO ředitelství DIAMO, s. p. Na
programu bylo seznámení členské zá-

2010 – 2012, stav zaměstnanců v s. p.
DIAMO po ukončení systémového
auditu, změny v odborových organiza-

Josef Janoušek osmdesátkrát daroval krev
Dovolujeme si využít občasníku
DIAMO, abychom popřáli panu Josefu
Janouškovi. Pan Janoušek je zaměstnán
u DIAMO s. p., o. z. TÚU od roku 1971
a s malou přestávkou odpracoval u podniku 35 let, převážně jako mistr na vrtném úseku. Dne 4. 2. 2010 se pan Janoušek, jako bezpříspěvkový dárce, stal
držitelem Zlatého kříže třetího stupně za
úctyhodných 80 odběrů krve. Já sám se
41 odběry tleskám tomuto výkonu.
Vím, že spousta dárců s přibývajícím
věkem končí s tímto posláním ze zdravotních důvodů. Tlak, cukr a jiné zdravotní problémy vystaví jejich dárcovství
stop. Přitom krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí
roli. Nelze ji totiž uměle vyrobit a přitom je jí stále více potřeba, např. při těžkých úrazech, náročných operacích nebo třeba při léčbě zhoubných nemocí.
S rozvojem současné medicíny a lé-

čebných metod stále roste potřeba krve
získávané od dárců. Jsme rádi, že i mezi
našimi spolupracovníky se najdou nezištní dárci této životadárné tekutiny, jako je náš kolega Josef Janoušek, který
má za sebou již úctyhodných 80 bezplatných odběrů.
Vzhledem k tomu, že
v průměru dostane každý
občan za svůj život čtyřikrát krevní transfúzi a přibližně dvanáctkrát preparát
vyrobený z krve, určitě je
takových dárců jako pan
Janoušek potřeba.
Doufáme, že jeho příklad
bude motivovat k dárcovství i ostatní bez rozdílu
věku. Přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdraví a entuziasmu, aby svým
občanským postojem mohl

pomáhat všem, kteří třeba právě te[ bojují o svůj život.
Za ZV ZOO o. z. TÚU a všechny, co
kdy krev potřebovali, děkujeme a blahopřejeme.
Vilém Válek a Petra Cejnarová

Odborové informace ze Stráže pod Ralskem

kladny s výsledky voleb do ZV, volba
revizní komise, zpráva o hospodaření
v roce 2009, projednání a schválení zásad hospodaření, návrh rozpočtu na rok
2010 a jeho schválení, informace o kolektivním vyjednávání PKS na roky

cích v oblasti Stráž a informace o organizační struktuře o. z. TÚU Stráž pod
Ralskem platné od 1. 1. 2010. Všem zúčastněným děkuji za vytvoření pohodové atmosféry při jednání a za účast.
Štěpánka Proskočilová, předsedkyně

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU
Vážení zaměstnanci se sportovním duchem, dovolte mi informovat vás
o bowlingovém turnaji Putovní pohár ředitele o. z. TÚU. Bude se konat v květnu
v Liberecké Tipsport aréně, termín upřesním březnu, minimálně budou dva hrací
dny, družstva se do Liberce dopraví sama.
Přihlásit do turnaje se mohou pouze
čtyřčlenná družstva, sestavená za úseky,
která přispějí na ceny 50 Kč na osobu,
tedy 200 Kč za družstvo. Pronájem

bowlingu bude hrazen z prostředků
FKSP. Vybrané finanční prostředky budou investovány výhradně do cen a účet
bude kdykoli k nahlédnutí. Předání cen
proběhne jako loni na oslavách Dne
horníků, v pátek 10. 9. 2010.
Přihlášky pro čtyřčlenná družstva s finanční spoluúčastí přijímám do konce
února na tel. 487 89 4081 nebo
e–mailem: valek@diamo.cz.
Vilém Válek

Dne 22. 1. 2010 se na společném setkání členů revizních komisí a hospodářů ZO SSS a ZO OSPHGN PCHT uskutečnil poslední krok ke sloučení obou
organizací. Konference ZO OS PHGN
PCHT ze dne 15. 12. 2009 tuto malou
transformaci podpořila ve svém usnesení i změnou názvu ZO. Historicky zastaralý jazykolam ZO OS PHGN PCHT
(Základní organizace odborového svazu
pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu pracovníků chemické
těžby) měníme na podstatně jednodušší
a snáze zapamatovatelný ZOO o. z.
TÚU (Základní odborová organizace
odštěpného závodu Těžba a úprava uranu). V dohledné době budeme doplňovat členy ZV za jednotlivé úseky, kde
došlo ke značným přesunům odborových členů. Hodnotit rok 2009 s pohledu odborů mohu jen za naši organizaci,
a to kladně. Na o. z. TÚU bylo znění
platné kolektivní smlouvy naplněno.
Ohlášené organizační změny protínající
rok 2009 byly velice dobře připraveny.
Pro většinu zaměstnanců se uplatnění
našlo na jiných pracovištích a odchody
zaměstnanců na organizační změnu byly až na výjimky řešeny dohodou. Já
osobně si takového jednání zaměstnavatele vysoce cením a doufám, že zaměst-

nanci, kterým se rušilo pracovní místo
a přesto o práci nepřišli, se mnou souhlasí. Poděkování patří všem členům
personálního oddělení, kteří v tomto
směru dělají skutečně maximum, daleko
přesahující hranici jejich povinností.
Měsíc leden byl na o. z. TÚU doprovázen další vlnou změn na některých
úsecích, které se slučují nebo přesouvají
svá těžiště do jiných prostorů. Na některých pracovištích silně pociSují snížení
pracovních míst a tím i vyšší nároky na
pracovní nasazení. Bude ještě nějaký čas
trvat, než do sebe všechna kolečka
správně zapadnou a jednotlivé provozy
nebudou muset improvizovat. Pokud je
to možné, pohybuji se po provozech
a dělám, jak se říká, vrbu. Je jasně vidět,
že změny nepostihly jen zaměstnance
v dělnických profesích, jak často slyším.
Také technici se musí se změnami vyrovnat a vyladit chod jednotlivých pracovišS. To platí i pro odborovou organizaci. Je nutné připravit nové aktuální seznamy odborářů na všech pracovištích
a volbami doplnit jejich zastoupení v ZV
ZOO o. z. TÚU. Zahájili jsme jednání
s novým vedoucím OBHP, Bc. Rostislavem Dudášem, o možnosti testování nové obuvi, která splňuje všechna kritéria
pro možné zařazení do seznamu OOPP.

Vypověděli jsme termínové vklady,
které tvoří finanční rezervy naší ZO.
Výnosy z těchto TV jsou skutečně velice malé a na tuto skutečnost, na upozornění pí. Aleny Fenckové z revizní komise, zareagoval i ZV. Připravujeme návrhy pro blížící se konferenci ZO a také
připravujeme bowlingový turnaj o Putovní pohár ředitele o. z. TÚU.
Jedna věc však zůstává neřešená.
Rozdílná nominální hodnota stravenek
na s. p. DIAMO je pro většinu zaměstnanců trnem v oku. Pokud zaměstnavatel, v našem případě o. z. TÚU, prohlásí, že nemá prostředky na navýšení
stravného, není důvod tomuto tvrzení
nevěřit. Případné hledání úspor v personálních změnách je, pro mne jako
předsedu ZO, větší zlo, než stravenka
s nižší hodnotou. Obzvláště v době,
kdy v je Libereckém kraji obrovská nezaměstnanost, k 31. 12. 2009 bylo podle ČSÚ téměř 50 000 lidí bez práce
(11,24 %). Možnost srovnání benefitů
pro zaměstnance DIAMO, s. p., stále
existuje, je to stravenka s nominální
hodnotou 60 Kč. Je to sice nepopulární
krok zpět, nicméně by vyřešil pocit jisté nespravedlnosti.
Předseda ZV ZOO o. z. TÚU
Vilém Válek

Katalog starých důlních děl ve Štěpánově
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Tolik k historii lokality, nyní se vracíme k vlastní práci na katalogu. Tuto
činnost je možno rozdělit do několika
částí – přípravná etapa (rekognoskace
terénu a dohledání terénních anomálií,
geodetické zaměření SDD a OPDD, vyhledání historických záznamů o lokalitách) a realizační etapa (pořízení fotodokumentace, geodetické zaměření
HDD, vyhotovení přehledných map lokalit v měřítku 1:2000). Katalog obsahuje základní údaje o 40 hlavních důlních dílech v lokalitách Štěpánov nad
Svratkou, Borovec, Švařec, Čtyři Dvory
a Havírna.
Nedílnou součástí této zakázky je
i „Závěrečná zpráva“, ve které byla navržena opatření k zajištění 4 OPDD
(šachta Anna I., šachta Cumberk, šachta
nad štolou Mír a štola na Bukovské)

a 7 SDD (šachta pod Bukovskou, šachta
Bárov, Cechhaus, úklonná šachta
Cumberk, Havírna – dobývka 4, Havírna – dobývka 6 a stařiny pod Partyzánskou štolou). Výše uvedená hlavní
důlní díla byla v průběhu let 2008
a 2009 zajištěna ocelovou mříží nebo
ohrazením.
V současné době probíhají jednání
mezi Ministerstvem životního prostředí
České republiky a odštěpným závodem
ODRA o rozšíření katalogu SDD
a HDD ve štěpánovském rudním revíru.
Jedná se o důlní díla, která se nacházejí
v okrajové části tohoto rudního revíru
(Koroužné, Horní Čepí, Čepičkův vrch
a Olešnice). Tato druhá část katalogu,
včetně mapových příloh, bude realizována v průběhu roku 2010.
Ing. Zdeněk Křístek
odbor bezpečnosti hornické krajiny
o. z. ODRA
Jáma Cumberk po zajištění

11. ročník volejbalového turnaje „Memoriál Josefa Fejfara“
V sobotu 20. 2. 2010 proběhl ve sportovní hale ve Stráži pod Ralskem tradiční celodenní volejbalový turnaj družstev
neregistrovaných hráčů, který se již jedenáctým rokem hraje jako Memoriál
Josefa Fejfara. Turnaj jako tradičně probíhal pod záštitou města Stráž pod
Ralskem a odborové organizace s. p.
DIAMO. Turnaj je organizován pro neregistrované hráče, podmínkou účasti
jsou alespoň 2 ženy v každém družstvu.
I letošní ročník probíhal ve velmi přátelském duchu. Úroveň zúčastněných
družstev byla velmi vyrovnaná. Poprvé
se letos zúčastnilo družstvo odštěpného
závodu ODRA v Ostravě. Podruhé se
zúčastnilo družstvo oddílu mládeže Výři. Turnaj se hrál systémem každý s každým a tak každé družstvo muselo odehrát 10 setů. Vítězství obhájilo družstvo
z Osečné. Spokojenost hráčů i ostatních
zúčastněných byla vysoká a všichni se
těší na další ročník.

Za organizátory
turnaje:
Ing. Petr Křes?an
Turnaje se zúčastnilo šest družstev.
Jedno, které se turnaje zúčastnilo prvně,
zástupci DIAMO, s.
p., o. z. ODRA, přijelo až z daleké Ostravy. Dále to bylo
tradičně
družstvo
z Osečné, mladí stále
se zlepšující se Výři,
družstvo Kulmánci
zastupující chemickou těžbu o. z. TÚU a dvě družstva
rekreačního volejbalu, pořádající tento
turnaj – Horáci a Znamínci.
Hrál každý s každým, celkem se odehrálo 15 utkání. Suverénně vyhrálo
družstvo z Osečné. Druzí byli Horáci,
třetí místo obsadili Kulmánci, čtvrtá by-

la Ostrava, páté místo obsadili Výři
a šestí byli Znamínci. Hra byla velmi
vyrovnaná, rozdíly bodů minimální.
Turnaj probíhal v přátelské atmosféře, všichni si dobře zahráli a těší se na
další ročník.
Za rekreační volejbal:
Monika Struppová

STRANA 4

Nová karotážní souprava uvedena do provozu
Karotážní aparatury patří mezi nejvíce namáhaná vozidla, která se v rámci
našeho odštěpného závodu TÚU ve
Stráži pod Ralskem používají. Je to dáno především tím, že převážnou část své
pracovní činnosti se karotážní vozidla
pohybují v těžkém terénu.
V sedmdesátých letech se pro karotáž
v naší oblasti převážně používaly ruské
terénní automobily UAZ 452, které výrobce karotážních aparatur, ma[arská
firma ELGI BudapešS, vybavil vrátkovým ústrojím, povrchovými měřicími
panely a hlubinnými sondami. Řada
těchto vozů sloužila v rámci ČSUP přes
dvě desítky let. K výrazné změně došlo
po roce 1990. Došlo k tomu, že bylo po-

Vozidlo GAZelle

Vartenberk na prodej
Hrad a zámek Vartenberk ve Stráži
pod Ralskem byl prezentován v pořadu
České televize „Památky na prodej“.
Díl věnovaný Vartenberku se natáčel
v závěru července 2009 a byl odvysílán
v sobotu 16. ledna na ČT 2 v 18 hodin.
Televizní cyklus, na jehož přípravě se
podílí i Národní památkový ústav, představuje nějaký zchátralý zámek, hrad,
tvrz či jinou historickou stavbu, která
potřebuje opravu, hledá své budoucí využití a je na prodej. Úspěšnost, díky televizi, je velmi vysoká. Zatím se neprodaly tři nemovitosti ze sedmnácti.
Otto Hejnic: Můžete shrnout historii
zámku a jeho oprav?
Vartenberk v zimě

Ing. Eduard Horčík: První zmínky
o Vartenberku (stráži na vršku) pochází
ze 13. století. Jednalo se o strážní hrádek při žitavské záhvoždské cestě, která
vedla z nitra Čech do Žitavy. O tři století později byl gotický hrad přestavěn na
renesanční zámek. V novodobé historii
sloužil k ubytování rekreantů, později
jeho místnosti obývala sovětská armáda. V roce 1987 zámek vyhořel a jeho
osud byl ve hvězdách. Po převedení na
město Stráž p. R. a po zajišSovacích pracích (vysekání náletů, znepřístupnění
objektu apod.) se pokoušelo město objekt prodat. To se psala devadesátá léta
minulého století. Našel se i kupec, objekt byl zaměřen, zdokumentován, s bu-

Jáchymov 16. století
Jaroslav Jiskra vydal pro Sokolovskou uhelnou, a. s. publikaci Těžba
stříbrných rud v Jáchymově v 16. století, s jáchymovskými osobnostmi a první
báňskou školou.
Je to čtivá, graficky velmi pěkně udělaná knížka, určená širší veřejnosti.
Obecně srozumitelnou formou popisuje
těžbu stříbrných rud, jejich úpravu a až
po ražbu mince v jáchymovské mincovně, známé jsou například šlikovské tolary. Navazuje na Jiřího Majera tím, že
zasazuje zdejší těžbu do celoevropského
kontextu a středověkých dějin, zmíněna
je například bitva s Turky u Moháče
v roce 1526, kde padl Ludvík I. Jagelonský, ale také jeden ze Šliků, ukazuje

třeba zajistit výrobu karotážních aparatur vlastními prostředky. Základem měřicí části aparatury byly i nadále hlubinné sondy ma[arské a polské výroby doplněné některými sondami z produkce
české firmy Geofyzika Brno. Na středisku karotáže se v devadesátých letech
úspěšně odzkoušelo použití TV sondy
a záznamu, zvládli jsme tehdy výrobu
pevných elektrických sond pro karotáž,
byl vyvinut převodník RE 94, který
umožnil aplikaci notebooku přímo v karotážní soupravě, byla vyvinuta a vyrobena řada povrchových měřicích panelů.
V té době také byla vyvinuta malá karotážní souprava s ručním pohonem (KAMET), která se dodnes úspěšně používá
pro ověřování těsnosti vtláčecích vrtů.
Na základě těchto našich skutečností
jsme se již tehdy rozhodli, že další aparatury budeme dělat sami. Důležité bylo
vybrat vhodný terénní automobil, do něhož je možné veškerou potřebnou techniku umístit a současně zachovat vhodné pracovní prostředí pro operátora
a karotážníka. V devadesátých letech
bylo postaveno několik karotážních souprav na vozidlech MITSUBISHI L–300,
které se již v současné době blíží k hranici své životnosti. Bohužel, oblíbené
MITSUBISHI L–300 se k nám již nedováží a proto jsme nejnovější karotážní
aparaturu postavili do vozidla GAZelle,
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které se vyrábí v Litvě. Vozidlo sice nenabízí takový komfort jako MITSUBISHI L–300, na druhé straně se zvýšil
pracovní prostor pro operátora, což jsme
přivítali. Vlastními silami jsme zajistili
výrobu rámu vrátku, montáž pohonné
jednotky vrátku, výrobu povrchových
panelů, elektroinstalaci a veškeré nezbytné úpravy interiéru. Po doplnění
aparatury počítačem jsme přistoupili
v prosinci 2009 k provozním zkouškám
na testovacím vrtu. Zde ještě zaměstnanci servisní dílny SMK odstraňovali
poslední drobné nedostatky. Byla zde
navíc odzkoušena jednotka pro zálohované napájení. Poté, co vyhodnocovací
skupina SMK potvrdila, že aparatura je
stabilní, byl zahájen normální provoz,

doucím vlastníkem byla sepsána smlouva, byl vypracován projekt na opravu
a následné využití Vartenberku. Bohužel, realizace se neuskutečnila.
Objekt nadále chátral, do klenby za
vstupním gotickým portálem zatékalo
a hrozilo její zřícení. ZajišSovací práce
na této části objektu nastartovaly další
záchranné práce. Město postupně získávalo finanční prostředky (dotace z ministerstva kultury, z kraje, zdroje vlastní
apod.) a zastřešováním po jednotlivých
křídlech zámek rekonstruovalo.
Střecha byla kompletně obnovena v roce
2008, nad vstupní bránu se vrátila po více
než sto letech věžička a tak při příjezdu do
města je po dlouhé době zase vidět zářící
červenou střechu zámku.
Přestože je zámek nabízen k prodeji, práce na jeho obnově pokračovaly
i v roce 2009. Provádělo se statické
zajištění východního křídla, kde jsou
bezprostředně ohroženy konstrukce
nejstarší části objektu (zbytek původní
gotické věže a gotické klenby sklepů).
I když je objekt postupně zajišSován
a opravován, je jeho nádvoří využíváno pro pořádání kulturních akcí. Na
začátku
prázdnin
se
konaly
Vartenberské slavnosti, které zahájily
Vartenberské kulturní léto 2009, posluchači si mohli zazpívat s kapelou
Žalman & spol., a s kapelou Hop Trop,
divácky úspěšné také bylo promítání filmů pod širým nebem.
Hejnic: Jak probíhala televizní prezentace?
Horčík: Nejdříve byla připomenuta
historie objektu, jeho poloha a umístění
včetně významu šlechtického rodu
Vartenberků. Průvodcem byl Ing. arch.
Jan Vinař, který připomněl, že zámek
vznikl přestavbou gotického hradu. Proto
je na něm patrný jeho pevnostní charakter a dominantní poloha nad městem. Dále byl představen plán stavebně – historického průzkumu a následovala pro-

cházka po objektu. Mohli jsme vidět
místnosti zámku, které jsou zaklenuté,
ale i plochostropé, dále omítky renesanční, raně barokní, ale pod nimi i gotické.
Ze zbytků omítek kleneb zde byly zachované zbytky, tzv. hřebínky – jedná se fáze omítek kleneb na jejich hranách. Byly
zde i ponechávány zbytky ohořelých trámů, které vypovídají o způsobu stavby
stropů, které byly provedeny velmi precizně. Dnes je možné je zkoumat např.
dendrologicky, apod. Kroky dále vedly
na terasu tzv. horního hradu, kde se dodnes zachovaly zbytky gotického hradu.
Na terase bývala v 19. století zámecká
zahrada. Hledači pokladů na zámku jednou objevili zazděné schodiště.
Nedošlo k většímu narušení statiky
zámku, na to upozornila paní Helena
Bušová, která zde vystoupila jako zástupkyně stavebně – technického dozoru. Popsala stávající situaci objektu
a snahu zámek zachovat.
Hejnic: Za kolik si může zájemce
Vartenberk koupit?
Horčík: V televizní prezentaci vystoupila také Bc. Věra Bradáčová, starostka města, kterému Vartenberk patří.
Cena se díky již provedeným opravám
vyšplhala na cca 14,5 mil. korun. Případným kupcům poskytne přesnější informace Městský úřad ve Stráži pod
Ralskem.
Hejnic: Padl i návrh na případné budoucí využití zámku?
Horčík: Ano, pan architekt zde zmínil, že objekt se skládá z několika křídel
a jeho využití může být pro jeden účel,
ale i pro více funkcí. Město by mělo zájem o vybudování reprezentačních prostor, např. v části objektu by mohlo být
muzeum. Není vyloučeno ani vestavění
exkluzivních bytů v jedné části a vybudování domova důchodců v jiné části.
Výhodná poloha mezi Českou Lípou
a Libercem by mohla zvýšit zájem
o tento objekt.

propojení jáchymovských a saských těžařů, kteří se dohromady snažili udržet
mzdy havířů na jednotné nízké úrovni,
zmiňuje se o hornických bouřích. Autorovi se podařilo vytáhnout řadu zajímavostí z kronik. Vedle počtu dolů a počtu
horníků v nich zaměstnaných, vzpomíná
na jednoho loupežníka, popisuje tresty
za krádeže a za cizoložství, i opětované
pokusy královské komory zjednat pořádek. V dobách největšího rozkvětu Jáchymova ve městě žilo cca 18 000 lidí,
v roce 1533 pracovalo na 914 dolech
4113 havířů, ale pak následoval pozvolný úpadek, žíly byly nejbohatší nahoře,
v cementační zóně, s postupující hloubkou kovnatost ubývala. Většina důlních
děl byla mělkých a pracovalo na nich
pár lidí, ale bohatší žíly těžilo několik

desítek havířů. Jiskra popisuje první
dmychadla a čerpadla, některé obrázky
přebírá z Agricoly, ty se doplňují s barevnými fotografiemi modelů, jako je
model žentouru s koňským pohonem,
nebo model velkovrátku, poháněného
vodním kolem. V knize zobrazeným mihadlem šla přenést pohybová energie na
několik set metrů, například od vodního
kola k čerpadlu.
V závěru knihy Jiskra představuje významné jáchymovské osobnosti, prvním
je Georgius Agricola (1494–1555), autor
dvanácti knih o hornictví a hutnictví, druhým Johannes Mathesius (1504–1565),
protestanský pastor, sběratel minerálů,
autor Jáchymovské kroniky z let 1516 až
1563,
posledním
Lazar
Erckel
(1530–1594), perkmistr a mincmistr, au-

Karotážní vrátek

aparatura začala být využívána pro monitoring podzemních vod. V nejbližších
třech letech nás čeká ještě další obměna
2 karotážních aparatur. Díky tomu, že
jsme schopni zajišSovat obměnu vlastními silami, dochází k milionovým úsporám při pořizování techniky a navíc je
zajištěna kontinuita monitorovacího
procesu, protože máme tak možnost
srovnání měření pořízeného stejným typem aparatur. Dochází ale k výrazné
modernizaci výpočetní techniky používané v soupravách, což významně přispívá ke zkvalitnění měření, neboS dnes
může osádka přímo v terénu provést
kontrolu a předběžné vyhodnocení měření.
Ing. Petr Křes?an
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Hornický večerní pochod městem Stříbrem
V sobotu 6. 2. 2010 připravili členové
hornického spolku ve Stříbře večerní
hornický průvod městem k hornickému
skanzenu. Pochod se konal ve dvouroční periodě. Již od 17 hod. vyrazil
hornický prapor za doprovodu bubeníků
z Tamboru Nepomuk městem, aby
svým vystoupením upozornili obyvatele
města na připravovanou akci. V 18 hod.
se horníci se všemi svými příznivci
a hosty sešli před Kalichem, aby se vydali na společný pochod.
Do kroku hrála stříbrská Amátovka.
V pravém zimním počasí se seřadil dosti početný houf horníků, stříbrských
ostrostřelců, permoníků z místní mateřské školy a návštěvníků, který za podpory bubeníků vyrazil k hornickému
skanzenu. Odhaduji návštěvu na neuvěřitelných 400 lidí. V hornickém skanzenu bylo připraveno pro zahřátí občerstvení od fy Catering Klepsovi.
Předseda hornického spolku pan Radek Strankmüller seznámil občany s letošními akcemi našeho spolku a proč se
vlastně dnes scházíme. V roce 1806 obdrželi stříbrští horníci právo nosit hornické uniformy (kytle – černá, kalhoty –
bílé s černými nákoleníky) a hornický
prapor se symbolem sv. Prokopa, patrona horníků, od císařovny Marie Luisy.
Členové hornického spolku již tradičně při slavnostní příležitosti vyzname-

tor knihy o prubířství. V poslední kapitole popisuje autor začátek báňského školství v roce 1719, čtyři žáci získávali během tříletého studia, jehož součásti byla
praxe v českých, slovenských a německých dolech, znalosti z hornictví, důlního
měřičství a hutnictví.
Jaroslav Jiskra střídá několik úhlů pohledu. Zaujalo mne jeho pátrání, proč se
důlnímu vozu říká hunt, nebo hledání
Agricolových příbuzných. Tyto zajímavosti a zprávy z kronik oživují zásadní
montanistické a historické informace,
které v textu jsou, a tím přibližují hornickou minulost řadovému čtenáři.
Kniha má 135 stran, text doplňuje řada soudobých i starších fotografií, původních grafik a nákresů.
Otto Hejnic

nali několik kamarádů, tentokráte ze
spolku stříbrských ostrostřelců, Martina
Jurigu a Pavla Nedbala. Nezapomněli
ani na svoji členku, jubilantku, paní Irenu Valáškovou, které ještě jednou přejeme hodně zdraví a pohody do dalších
let. Proslov měl starosta města Mgr.
Miroslav Nenutil, připomenul blížící se
14. setkání hornických měst a obcí ČR,
které se bude konat 10. až 12. září ve
Stříbře. Záštitu nad touto akcí převzal
předseda Senátu ČR pan Přemysl Sobotka. Tečku za zimním podvečerem
v hornickém skanzenu udělal ohňostroj,
odpálený z nejvýše položené terasy
skanzenu.
Příště, za dva roky, se sejdeme znovu.
Zdař Bůh!
Karel Neuberger

Hornické muzeum Příbram
Ševčinský, Vojtěšský, Annenský,
Drkolnovský důl, hornický domek
a památník Vojna Lešetice – Muzeum
obětí komunismu jsou otevřeny od
úterý do pátku od 9.00 do 16.00 hodin.
Velikonoce v hornickém domku
– tradiční předvádění velikonočních
zvyků a obyčejů, ukázky historických
řemesel a rukodělných prací se koná od
22. 3. do 5. 4. 2010 od 9.00 do 15.00
hodin.
Muzeum zlata Nový Knín, muzeum
Špýchar Prostřední Lhota a skanzen
Vysoký Chlumec otevírají 1. 5. 2010.
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