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❖❖ VOLBY DO DOZORČÍ RADY ❖❖ ZAHÁJENÍ IEIS ❖❖ ROK 2010 NA TÚU ❖❖ ROK 2010 NA DOLE ROŽNÁ ❖❖ PŘÍSTAVBA ČDV
V PŘÍBRAMI ❖❖ STŘÍDÁNÍ ODBORÁŘŮ NA GEAM ❖❖ BOWLING NA ODŘE ❖❖ DEMAG NA ODŘE ❖❖ LEPŠÍ VYTÁPĚNÍ NA GEAM ❖❖
EXKURZE NA TÚU ❖❖ PROPAD V HORNÍM SLAVKOVĚ ❖❖ ❖❖ ❖❖   UZÁVĚRKA 25. 1. 2011

Dne 12. 1. 2011 se na ředitelství s. p. DIAMO ve Stráži pod
Ralskem konala konference volitelů, kteří v souladu s Volebním řá-
dem zvolili dva nové členy Dozorčí rady za s. p. DIAMO na volební
období únor 2011 – leden 2015.

Konference se zúčastnilo 29 volitelů z jednotlivých odštěpných zá-
vodů a z ředitelství a členové volební komise. Na úvod konference
vystoupil ředitel s. p. DIAMO Ing. Bc. Jež, který přivítal všechny pří-
tomné, poděkoval odcházejícím členům DR, p. Pučanovi a p. Nady-
máčkovi, kandidátům popřál mnoho úspěchů při volbě a budoucím
členům hodně zdaru při následném působení v Dozorčí radě. Jednání
byl dále přítomen vedoucí odboru právního a řízení lidských zdrojů
JUDr. Filip a vedoucí kanceláře ředitele s. p. Ing. Rychtaříková.

JUDr. Filip seznámil přítomné s programem konference a předsta-
vil jednotlivé členy volební komise, kteří byli voliteli schváleni. Čle-

nové volební komise zvolili předsedkyni, kterou se stala Ing. Jitka
Vojtilová a která řídila další průběh konference. Přítomné volitele
seznámila s hlavními body Volebního řádu a pravidly pro úpravu vo-
lebních lístků. Dále následovalo představení kandidátů. Za volební
okrsek Dolní Rožínka – Příbram se představili p. Bohdan Štěpánek
a p. Karel Hřídel, za volební okrsek Stráž pod Ralskem – Ostrava pí
Štěpánka Proskočilová a p. Vilém Válek. Volitelé následně v tajných
volbách volili jednoho kandidáta z každého okrsku. Po krátké pře-
stávce na sečtení hlasů konstatovala předsedkyně volební komise
Ing. Vojtilová, že bylo odevzdáno 29 platných hlasovacích lístků,
a vyhlásila výsledky voleb.

Novými členy Dozorčí rady s. p. DIAMO se stali pánové Bohdan
Štěpánek z o. z. GEAM Dolní Rožínka a Vilém Válek z o. z. TÚU, kte-
rým přejeme hodně úspěchů v jejich práci. Ing. Lenka Rychtaříková

Rok 2010 byl na o. z. TÚU přelomový, a to nejméně ze třech růz-
ných hledisek – z hlediska organizačního, finančního a především
z hlediska technologického.

Organizačně fungoval odštěpný závod se třemi náměstky, což při-
neslo oddělení řízení výrobně–sanačních procesů na jedné straně
a zajištění služeb na straně druhé. Pokračovala centralizace zaměst-
nanců a techniky do oblasti chemické úpravny. Byla přestěhována
střediska elektroúdržby a dopravy. V závěru roku bylo potom zaháje-
no stěhování úseku vrty do dopravou uvolněného areálu na VÚ č. 2.
V průběhu roku byla outsourcována údržba kolejí a zabezpečovacího
zařízení na vlečce odštěpného závodu a ke konci roku byla dokonče-
na dlouholetá snaha o prodej hotelu a stravovacího zařízení. Začátek
roku 2010 zahajoval o. z. TÚU se 1 202 zaměstnanci, což přibližně
odpovídalo představám firmy Trifid Consult, a. s., která realizovala
v roce 2009 v DIAMO, s. p. systémový audit, na konci roku měl
odštěpný závod už jen 1 136 zaměstnanců.

Financování odštěpného závodu bylo kombinované a skládalo se
z prostředků výnosů privatizace (v souladu s usnesením Vlády Čes-
ké republiky č. 1584/2009 Sb.), z dotace ze státního rozpočtu a z vý-
nosů zahlazování následků hornické činnosti. Přičemž jednoznačně

převládal první způsob financování, což přineslo nezvyklý počet
kontrolních dnů. Za rok 2010 se podařilo snížit plánovanou ztrátu
150 mil. Kč na 120 mil. Kč. Byla zcela dodržena kolektivní smlouva
a meziroční nárůst mezd zaměstnanců činil 1,12 %, přičemž v rámci
mimořádné odměny byla vyplacena průměrná částka převyšující
10 000 Kč.

Největší změny nastaly v provozu sanačních technologií, který byl
ovlivněn především plným zapojením NDS ML do procesu sanace,
což umožnilo vyvést z cenomanské zvodně přes 83 tisíc tun kontami-
nantů. Dále pak bylo vyvedeno 1 586 tun kontaminantů ze zvodně
turonské. Na NDS 6 bylo zpracováno průměrně 4,7 m3 vod za minu-
tu a bylo vyprodukováno téměř 77 tisíc m3 filtračního koláče, který
byl využit na odkališti VÚ č. 3 v rámci investiční akce „Konečné ře-
šení odkaliště“.

Na vyluhovacích polích bylo vyčerpáno 2 817 tis. m3 roztoků a zpět
vtlačeno pouze 742 tis. m3 roztoků, čímž byla dosažena historicky
nejvyšší podbilance roztoků v oblasti vyluhovacích polí. V rámci sa-
nace turonské zvodně bylo vyčerpáno přes 2 mil. m3 roztoků.

V provozech chemických stanic bylo separováno téměř 13 tun ura-
nu a dále přepracováno 11 tun uranu z nekondičního uranového
koncentrátu dodávaného z o. z. SUL.

Největší opravou prošla zařízení na SLKR I, a to především kom-
presory jednotlivých odparek a krystalizátory FC–2 a FC–4. Složitá
oprava umožnila od března zcela pravidelný provoz SLKR I. Bylo
vyrobeno přes 16 tisíc tun kamence, 810 tis. m3 destilátu a 750 tis. m3

matečných louhů.
Nejnovější sanační technologie NDS ML byla provozována pouze

s drobnými výpadky a během roku vyprodukovala téměř 173 tis. m3

kalů, 51 tun síranu amonného a téměř 4 400 tun čpavkové vody.
Dalšími významnými činnostmi odštěpného závodu byly likvidace

vrtů (91 ks) a investiční výstavba. Z realizovaných staveb v roce
2010 byly nejvýznamnější stavby „Sanační vrty – II. etapa“, „Koneč-
né řešení odkaliště“, „Rekonstrukce stáčírny kyselin“ a především
stavba „NDS 10“, která má být dokončena v polovině roku 2012.

Tolik o oblastech činností, ve kterých nastaly v uplynulém roce
největší změny. Z dalších činností stojí určitě za zmínku završení tří-
leté práce na projektu „Analýza rizik na území ve správě DIAMO,
s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou ura-
nu“ a zpracování „Aktualizace analýzy rizik“ a to včetně návrhů cílo-
vých parametrů sanace, která byla dokončena k 31. 12. 2010. Tím
byl vytvořen základ úspěšného zvládnutí roku 2011.

Letos by mělo být nejen opět navýšeno množství vyvedené konta-
minace, ale bude rozhodnuto o cílových parametrech sanace a o způ-
sobu dalšího financování.

Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel o. z. TÚU Stráž p. R.

Noví členové do Dozorčí rady s. p. DIAMO zvoleni

Rok 2010 na o. z. TÚU

Projekt implementace nového 
IEIS–DIAMO zahájen

Dne 17. ledna 2011 proběhlo slavnostní zahájení (Kick–off) 1. etapy
projektu implementace Integrovaného ekonomického informačního
systému DIAMO (IEIS–DIAMO) za účasti členů projektového týmu
za státní podnik DIAMO a dodavatele, společnosti IDS Scheer ČR,
s. r. o., a přizvaných hostů, ekonomických náměstků odštěpných závo-
dů DIAMO, s. p.

Společnost IDS Scheer, člen skupiny Software AG, je přední globál-
ní společností v oblasti řízení business procesů a oblasti řízení výkonu
společností. Je předním výrobcem softwaru určeného k řízení podni-
kových procesů – Business Process Management (BPM) – řešení
a služeb pro soukromé i státní organizace po celém světě. Byla založe-
na v roce 1984. V České republice působí od roku 1994, sídlí v Brně
a její pobočky lze nalézt v Praze a Ostravě. Od roku 2008 je společ-
nost jedním z deseti nejlepších integrátorů v České republice.

Po úvodním slovu Ing. Pánka, pověřeného řízením úseku pro ekono-
miku a personalistiku DIAMO, s. p., ředitele projektu, promluvil za
stranu dodavatele pan Robert Baxa, ředitel divize Managed Services.

V navazující prezentaci byli účastníci seznámeni se základními infor-
macemi o projektu a jeho organizaci. Po obědě byl účastníkům krátce
představen systém SAP a poté již proběhly úvodní modulové schůzky
jednotlivých procesních týmů.

Všeobecným účelem projektu je úspěšné zavedení IEIS–DIAMO do
produktivního užívání a jeho následná podpora Dodavatelem v termí-
nech a způsobem smluvně vymezeným. Podnikovými cíly projektu je
zvýšení efektivnosti a výkonnosti státního podniku na úroveň blízkou
komerčním subjektům, efektivní podpoření procesů moderním integ-
rovaným informačním systémem, cílově v několika etapách zajištění
podpory dosud informačním systémem nepodporovaných procesů
a integrace, centralizace, komplexnost, sjednocení a zprůhlednění pro-
cesů a činností napříč celou strukturou s. p. DIAMO.

Předmětem plnění 1. etapy jsou následující oblasti: finanční účetnic-
tví (běžné účetní operace, správa účetních dat, cash–flow), správa ma-
jetku (evidence a účtování majetku), controlling (střediska, zakázky,
organizační struktura, základní reporting), operativní nákup a sklado-
vání (nákup, skladování, faktury přijaté, inventury), prodej (prodej

a fakturace), správa a oběh dokumentů (připojení dokumentů k objek-
tům IEIS a řízení jejich toku pomocí workflow) a podpora rozhodová-
ní (manažerský informační systém a průřezový reporting).

První etapa proběhne v pěti fázích. První fáze, příprava projektu,
byla již ukončena akceptací výstupního dokumentu této fáze – Defini-
ce projektu. Zahájení druhé fáze, tvorby realizačního konceptu, bylo
odstartováno právě slavnostním zahájením projektu. Začátek produk-
tivního provozu je plánován na 3. října 2011, zvýšená podpora během
prvních týdnů od zahájení produktivního provozu je zajištěna do
30. listopadu 2011. Tímto dnem bude také ukončena 1. etapa projektu.
V následujících letech bude pokračovat spolupráce na několika dalších
etapách a projektech.

Mgr. Jaromíra Viková

Kandidáti do DR – Bohdan Štěpánek, Karel Hřídel, Štěpánka
Proskočilová a Vilém Válek

Vrtná souprava

Jaroslav Štefek přednáší

Zahájení konference

Robert Baxa, 
Radomír Jurča 

a Bohdan Pánek



Loňský rok 2010 byl již v pořadí 53. ro-
kem provozu dolu Rožná I od svého vzniku.
Na dole Rožná I nyní pracují synové a vnuci
našich tátů a dědů a pokračují tak v hornické
činnosti a tradici na ložisku Rožná v lokalitě
Dolní Rožínka. Jaký byl ten loňský rok? Mů-
žeme s čistým svědomím říci, že úspěšný.
Prakticky ve všech oblastech jsme zajistili
stanovené úkoly a splnili rozhodující ukaza-
tele výrobního a ekonomického plánu.

V podvědomí veřejnosti zůstává zakoře-
něn útlum těžby uranu v ČR a konec hlubin-
né těžby na ložisku Rožná, přesto zůstal pro
důl Rožná I hlavní úkol pro rok 2010 vytěžit
plánovaný objem 240 t uranové rudy a sou-
časně dohledat a otevřít nové zásoby pro dal-
ší roky. Uplynulý rok trochu připomínal ná-
vrat do minulosti, asi o 15 let zpět, kdy pro-
bíhaly poslední ražby pro otevření 22. patra
a vše nasvědčovalo tomu, že zásoby uranu
v této části dobývacího pole budou velmi
malé (v současné době nejdůležitější oblast
dolu). Otvírkové a přípravné ražby se v roce
2010 soustředily na dokončení podložního
překopu PŠ1Z–233 na 23. patře, ražbu patro-
vých rozrážek a komínů pro dobývací bloky
pod 22. patrem (viz. DIAMO, 2010, 11, str.
5). Současně s otvírkou nového 23. patra po-
kračovala příprava dobývacích bloků na
ostatních horizontech. Dobývací práce se
v roce 2010 prováděly v dobývacím poli já-
my R7S na čtyřech patrech (20., 21., 22.
a 24.), kde bylo v provozu průměrně 15 do-
bývek.

Celý loňský rok nás však provázel jeden
negativní faktor, klesl obsah uranu v těžené
uranové rudě až o 3 %, a tím nastaly velké
komplikace se zajištěním plánovaného obje-
mu. Z toho důvodu jsme byli nuceni zvýšit
pracovní fond na dobývacích pracech změ-
nou plánu dovolených a v závěru roku 2010
jsme dokonce museli přistoupit k mimořád-
ným pracovním sobotám. Nakonec jsme vše
zdárně zvládli a roční plán U kovu byl spl-
něn 23. 12. 2010 ve 2. směně. Celkem bylo
vytěženo 240,011 tun „U“ kovu, při průměr-

ném obsahu 0,170 %. Pro zajištění plánu
jsme museli vytěžit celkem 141 164 bi-
lančních tun, což je o 4064 tun více než nám
ukládal plán a navíc je to objem, který byl
naposledy překročen v roce 1996. Celkem
bylo za loňský rok z dolu vytěženo 184 375
tun horniny (včetně hlušiny z ražeb), kdy
průměrný denní těžený objem na jámách
R7S a R1 činil 850 vozů. V závěru roku se
ovšem denní těžené objemy na jamách R1
a R7S zvýšily na 1000 vozů.

Je nutné poznamenat, že jedním z důvodů

poklesu obsahu „U“ kovu bylo důsledné
opracování stávajících dobývek, které se
projevilo ve výpočtu zásob. K 1. 1. 2011 je
celkový přírůstek bilančních zásob za rok
2010 193 tun „U“ kovu.

Vedle těžebních ukazatelů bylo vyraženo
300 m překopů, 390 m patrových chodeb
a 355 m vertikálních ražeb (komínů pro nové
dobývací bloky). Uvedené objemy nejsou ve
srovnání s ražbou prováděnou v minulosti
nijak závratné, ale podstatné jsou přírůstky
zásob a nové průsečíky, které byly zazname-
nány při ražbě komínů na 23. a 24. patře.

Vrtný průzkum, tedy především dlouhé
boční vrty, jsme soustředili na ověření bi-
lančních struktur na 22. patře jámy R7S a dá-
le na další dvě spodní patra (23. a 24.). Cel-
kem bylo navrtáno 3614,8 m dlouhých boč-
ních vrtů o průměrné délce 50 m. V rámci
ověřování zrudnění dobývacích bloků bylo
dále odvrtáno 1603,5 m krátkých bočních
vrtů o průměrné délce 2 m.

Rok 2010 byl mimo jiné ve znamení zahá-
jení ražby patrového překopu V1–XXI, hori-
zontu raženého v rámci přípravy na geolo-
gický průzkum pro výstavbu podzemního
zásobníku zemního plynu v průzkumném
území Milasín–Bukov. Ražba překopu
v profilu 9,2 m2 byla zahájena v srpnu a pro-
zatím bylo vyraženo 170 m.

Současně s hlavní výrobou U kovu probí-

haly v průběhu celého roku opravy a rekon-
strukce. Největší investiční akcí na povrchu
byla rekonstrukce vytápění povrchových ob-
jektů na povrchu jámy R1, kdy se odstoupilo
od parního vytápění objektů. Na povrchu by-
ly provedeny rozvody středotlakého plyno-
vodu a v jednotlivých objektech byly vybu-
dovány malé kotelny. K vytápění jámy R1
a objektů kolem těžní budovy (šatny, zámeč-
nické a elektro dílny) a k ohřevu teplé vody
pro očistu zaměstnanců byla vybudována au-
tomatická paroplynová kotelna, která byla

realizována firmou SEA CZ, a. s., na základě
výběrového řízení.

Největší objem oprav byl proveden v ob-
dobí celozávodní dovolené. I když z důvodu
zajištění výroby U kovu byl časový rozsah
celozávodní dovolené zkrácen, rozhodující
opravy v podzemí i na povrchu, nezbytné
pro další bezpečný provoz dolu, se podařilo
zajistit.

Stěžejními akcemi v podzemí během celo-
závodní dovolené byla výměna výtlačného
řádu na jámě Bukov 1, oprava ochranných
železných povalů nad nárazišti v jámě R7S,
výměna držáků elektrických kabelů v jámě
R7S a výměna dřevěné rámové výztuže
a průvodnic v jámě R 1. Na povrchu, kromě

pravidelných elektro a strojních revizí,
byla provedena výměna výklopníku
a vibrosíta na horní ohlubni jámy R1.

I v personální oblasti se odvedl ne-
malý kus poctivé práce. Během roku
jsme vychovali a vyškolili nově na-
stoupivší zaměstnance, kteří se stali
platnými, kvalifikovanými členy pra-
covních kolektivů v podzemí i na povr-
chu. Pro tyto účely jsme zorganizovali
několik profesních a kvalifikačních
kurzů. Pro nově nastupující zaměst-
nance byl zorganizován základní kurz
horník – dělník. Noví a budoucí předáci důl-
ních kolektivů byli vyškoleni v dlouhodo-
bém kvalifikačním kurzu horník – lamač. Na
přelomu května a června byl ve spolupráci
s OBÚ v Brně a OBÚ v Liberci zorganizo-
ván střelmistrovský kurz. Závěrečnou zkouš-
ku před komisí jmenovanou státní báňskou
správou vykonalo úspěšně všech 20 nových
střelmistrů, kteří tím získali oprávnění
střelmistra pro neplynující doly bez nebez-
pečí výbuchu uhelného prachu. V loňském
roce na důl nastoupilo celkem 49 nových za-
městnanců a odešlo 51 zaměstnanců, při-
čemž expoziční dobu 2100 směn naplnilo
celkem 19 zaměstnanců.

Průměrný stav v loňské roce na dole
Rožná I byl 496 zaměstnanců, s tím, že na
čelbách pracovalo celkem 147 horníků – la-
mačů. Na dobývacích pracech pracovalo
v průměru 115 horníků – lamačů, na ražbách
komínů pracovalo 12 horníků – lamačů, hori-
zontální patrové ražby zajišWovalo 18 horníků
– lamačů a 2 vrtaři prováděli vrtání dlouhých
bočních vrtů. K zajištění provozu, obsluhy,
údržby a oprav strojních a elektro zařízeních
v podzemí bylo zapotřebí v loňském roce 211
zaměstnanců v tvz. pomocných činnostech
(OPZ), neboW na dole Rožná I je v provozu 6
činných jam, na kterých je celkem 13 těžních
a dopravních zařízení, čerpání dolu je zajišWo-
váno jedenácti hlavními čerpacími stanicemi
a pěti pomocnými čerpacími stanicemi pro-
vozovanými v automatickém režimu. Napá-
jení dolu elektrickou energií je zajištěno šesti
povrchovými trafostanicemi a sedmnácti
důlními trafostanicemi.

Hornické práce (otvírka, příprava a dobý-

vání) probíhají na pěti patrech a těžba veške-
ré rudniny na povrch je prováděna těžními
zařízeními na jamách R7S a R1 se čtyřetážo-
vými dopravními nádobami (klecemi) pro
čtyři důlní vozy. Provoz, údržbu, opravy
a servis na povrchu zajišWovalo během roku
celkem 87 zaměstnanců. Řízení a kontroly
všech činností v podzemí a na povrchu, za-
jišWovali technici, kterých na dole Rožná
I pracovalo v roce 2010 celkem 51.

V loňském roce jsme zaznamenali velmi
dobré výsledky v bezpečnosti práce a provo-
zu. Celkem bylo zaznamenáno 64 pracov-
ních úrazů (z toho 38 PÚ bylo s pracovní ne-
schopností), což je o 18 méně než v roce
2009 a přitom ani jeden z nich nebyl závaž-
ný. Rovněž nebyla na dole Rožná I zazname-
nána žádná mimořádná událost, závažná pro-
vozní nehoda nebo nebezpečný stav. I když
se zvýšily těžené objemy a pracovali jsme
v těžších báňsko–technických podmínkách,
úroveň bezpečnosti práce a provozu se zvý-
šila. Je to velmi pěkný výsledek celého ko-
lektivu zaměstnanců dolu Rožná I.

V radiační ochraně bylo také docíleno vel-
mi příznivých výsledků. Žádný zaměstnanec
nepřekročil roční ani pětiletou osobní efek-
tivní dávku.

Co říci závěrem? Je na místě poděkovat
všem zaměstnancům dolu za dosažené vý-
sledky roku 2010 a za aktivní přístup a po-
stoj k mimořádným pracovním směnám, bez
nichž bychom v žádném případě roční plán
U kovu nezajistili. Lze si jen přát, abychom
pokračovali v dosažených výsledcích roku
2010 i v novém roce. 

Ing. Pavel Vinkler, Ing. Petr Kříž, Ph.D.

Na o. z. SUL byla vybudována nová
stavba „Dávkování kyselin a regene-
race kalolisu – ČDV Příbram II“, je

přístavbou ke stávající budově ČDV
Příbram II.

Stavba byla vyvolána nutností řešit
problematiku skladování kyseliny chlo-
rovodíkové a louhu mimo hlavní budo-
vu ČDV Příbram II, řešit technologii re-
generace ionexu a regeneraci plachetek
kalolisu KK 3. 1.

Důvodem pro přemístění chemické-
ho hospodářství do nové stavby bylo
působení výparů chemikálií, které způ-
sobovaly značnou korozi na elektro-
rozvodech a ocelové konstrukci budo-
vy. Kyselina sírová není v nové budo-
vě skladována v kontejnerech, ale

v nadzemní skladovací nádrži o obje-
mu 8,0 m3.

Do přístavby byla instalována též

technologie regenerace ionexu kyseli-
nou chlorovodíkovou.

Regeneraci ionexu je nutné prová-
dět z důvodu, že postupem času do-
chází k blokování aktivních center
ionexu ionty železa, chloridů a dal-
ších kovů.

Vzhledem k tomu, že při přepravě
ionexu mezi sorpčními a elučními kolo-
nami dochází k jeho částečné destrukci,
je potřeba drobné částečky oddělit.
Z tohoto důvodu je mezi regenerační
kolonu a zásobníky ionexu zařazeno
štěrbinové rotační síto (separátor) s oky
o průměru 0,5 mm. Separátor z nerez

oceli vyrobila SUL, o. z. Příbram, Pro-
voz Příbram.

Regenerace plachetek kalolisu KK 3. 1

je samostatným provozním souborem
stavby. Technologie regenerace plache-
tek, tj. kontejner s kyselinou sírovou
a kontejner se síranem železnatým, je
umístěna na podestě vedle kalolisu.
Vzhledem k četnosti regenerací – cca
1x měsíčně a s ohledem na objem suro-
vin potřebných k přípravě roztoků nejsou
chemikálie skladovány v nové budově.

Vlastní budova stavby je přístavbou
zděného přízemního, nepodsklepeného
objektu k budově ČDV II. Rozměry
stavby 20,0 x 8,6 x 5,5 m, střecha pulto-
vá, střešní krytina živičné pásy z modifi-
kovaných asfaltů. Okna a dveře plastová.
Jelikož se jedná o velmi agresivní pro-
středí, je na podlaze položena čedičová
dlažba Eutit v protiskluzové úpravě. Po-
dlaha je vyspádována do havarijního žla-
bu, který je zaústěn do havarijní jímky.

Zdrojem tepla pro budovu je elektrický
přímotopný kotel Protherm–Rejnok 15 K.

V budově je umístěno technologické
zařízení: zásobní nádrž HCl, chemické
hospodářství, regenerační kolona a zá-
sobníky ionexu.

Měření a regulace jsou součástí řídící-
ho systému ČDV Příbram II, zajišWova-
ného z centrálního velínu.

U vjezdových vrat do budovy je vy-
budováno stáčecí místo na přečerpávání
kyseliny chlorovodíkové z cisterny do
skladovací nádrže. Stáčecí místo je
vyspádované, vyložené čedičovou dlaž-
bou Eutit a zaústěné potrubím do hava-
rijní jímky uvnitř budovy.

Stavbu realizoval SUL, o. z. Příbram
svým Provozem Příbram. Vodoprávní
úřad při povolování užívání stavby do
zkušebního provozu vyjádřil uznání na
kvalitní provedení stavebních
a montážních prací.  

Ing. Jiří Kubát
foto: Karel Faktor

SSTTRRAANNAA  22

Ohlédnutí za rokem 2010 na Dole Rožná I

Důležitá stavba na odštěpném závodě SUL Příbram

Separátor ionexuBudova přístavby ČDV II

Regenerace plachetek kalolisu

Technologické zařízení regenerace ionexu

Těžní věž Rožná I

Důlní lokomotiva

Vrtání

Zohýbaný roštový poklop v jámě B2 
v úrovni 12. patra

Větrné dveře Vrtání na čelbě



Byl to první prosincový čtvrtek, den-
ní teplotní průměr měl hodnotu dva

a půl stupně Celsia do mínusu, baro-
metrický tlak se vyrovnaně držel okolo
tisícepatnácti hektopascalů. Vzduchem
poletovaly sněhové vločky – každá jiná.
Smog opět chystal zátah na Ostravsko
a okolí. Následující neděli zapálíme
první svíčku na adventním věnci. Nor-
mální začátek zimy, i když byl ještě
podzim. Ale vraWme se do odpoledne to-
hoto všedního dne.

Čtvrtek 2. prosince však byl pro spor-
tovce – bowlingáře z ODRY dnem svá-
tečním. Stavovská čest sportovců zave-
lela uskutečnit první nepsaný bod pro-

gramu. Venku řádil smog a tady, jako
by se rozsvítilo. Všichni jsme navlékli
na svá „sportovní“ těla ŽLUTĚ zářící
dresy, které nás budou doprovázet po
celý následující ročník. Až na některé,
ale i s těmi se v budoucnu vypořádáme.

Dvojice organizátorů Pavel + Pavel
(Dokoupil a Kaša) vyhlásili Borce, resp.

Hvězdu roku. V Borcích obhájil prven-
ství Karel Stoklasa, druhý byl Pavel
Birka a třetí Jarda Vítek. Hvězdou byla
dekorována Pavla Prchalová, hvězdou
č. 2 se stala Pavlína Vnenčáková
a hvězdou č. 3 Božena Nechvátalová.

Odpoledne pak nabralo sportovní
spád. Na dvou dráhách jsme nechali
koulet pozvané hosty, na zbývajících
dráhách se odvíjelo finále B, kde za

zmínku stojí velmi
slušný výkon Gerharda Kupky. Ve fi-
nále A a o celkovém vítězi rozhodova-
la připravenost, soustředění a tzv. tah
na bránu. Stačilo by napsat, že překva-
pení se nekonalo. V ženách nepone-
chala nic náhodě Pavla Prchalová,
i když o svém vítězství rozhodla až na

cílové pásce před Zuzanou Viestovou,
a své další třetí místo zaznamenala Bo-
žena Nechvátalová.

Jména jako Lendl, Železný, Špotáko-
vá, Sáblíková, Bauer, Váňa má v podvě-
domí i nesportovní obec. Do nekonečna
se skloňovala, či skloňují v médiích. Pro
mnohé nuda, pro zasvěcené však poklo-
na ve skloubení umu, píle a soustředění.
Řadíme tam i Karla Stoklasu, byW jen
v odráckém měřítku. Přišel, viděl, zvítě-
zil. Karle, blahopřejeme a zároveň sme-
káme. Ze statistik uvádím, že právě jeho
jméno je nejvíce skloňovaným v souvis-
losti s bowlingem na ODŘE. Druhé
místo obsadil Franta Litvík a třetí patří

Josefu Svozilovi. Rozdaly se poháry
a vypilo šampaňské. V bowlingové aré-
ně v Ostravě – Porubě skončil další,
v pořadí již šestý ročník Bowling Cup
ODRA, rozešli jsme se do svých domo-
vů vstříc sedmému ročníku a ostravské-
mu smogu.

Při projektování VJJ (vodní jáma Je-
remenko) bylo nutné vyřešit manipulaci
s enormně těžkým agregátem pro čerpá-
ní důlních vod. Nad jámovou tů-
ní jámy č. 1 – Jeremenko bylo
nutné vyprojektovat zvedací za-
řízení – jeřáb, který by byl schopen pře-
misWovat a zvedat čerpadlo, elektromo-
tor a potrubí po vertikální dráze cca 30
metrů a nosnosti 25 000 kg. Parametry

celkem běžného zvedacího zařízení,
jenže jsme v dole a „běžný“ elektropo-
hon zde nelze použít. Jediná použitelná

a bezpečná je energie pneumatická, čili
stlačený vzduch. Projekt i samotná rea-
lizace byla svěřena OKD, BASTRO,
a. s., ta kontaktovala odborníky z firem

Atlas Copco a DEMAG.
Byl vyprojektován a vyro-
ben atypický mostový jeřáb
„DEMAG“. Konstrukci do-
dala OKD, BASTRO, a. s,
zdvihací mechanismy
(pneumatické motory, pře-
vodovky, brzdy) firma DE-
MAG a ovládací prvky fir-
ma Atlas Copco. Specifika-
cí zdvihacího ústrojí DE-
MAG je zařízení, které je
vyvinuté pro rizikové ob-
lasti s výskytem nebezpeč-

ných plynů. Jako pohon slouží pneuma-
tický radiální pístový motor. Otáčivý
moment motoru se přenáší elastickou

válečkovou spojkou na plane-
tový převod. Tento systém je
bezpečný v tom, že nevytváří

tření, tím pádem nedochází k rozvoji
tepla. Do provozu bylo toto unikátní
zdvihací zařízení uvedeno roku 1996.
V prostoru jámy, kde je „DEMAG“
umístěn, je skoro absolutní vlhkost, kte-
rá urychluje stáří jeho kovových prvků.

Kromě harmonogramem určených
prací provedli pracovníci důlní dopravy
na odštěpném závodě ODRA během
dvou měsíců (v roce 2010) i rozsáhlou
opravu na mostovém jeřábu. Na řadu
přišlo mechanické, ale i ruční očištění
kovu a pak v několika vrstvách speciál-
ní nátěrová hmota. Zdárně dokončená
údržba dle plánu oděla DEMAG do no-
vého „modrého“ kabátu, aby tak sloužil
svému účelu po další léta.

Miroslav Ševčík

Vprosinci 2010 a lednu 2011 odchá-
zejí do důchodu dlouholetí pracov-

níci a odboráři z o. z. GEAM v Dolní
Rožínce p. Pavel Tureček, Jaroslav
Uhlíř a Jiří Pučan.

Pavel Tureček přišel na šachtu KHB,
nyní Rožná I, v roce 1966. Pracoval jako
lamač a později jako předák kolektivu na
dobývkách dolu. Od roku 1989 po ukon-
čení fárání byl pro expozici převeden na
povrch a pracoval jako úpravář na de-
kontaminační stanici DS 11 a Bukov.
V odborech pracoval v závodním výboru
v různých funkcích. V roce 1990 byl zvo-
len předsedou Sdružení odborových or-
ganizací o. z. GEAM. V této funkci pra-
coval do prosince 2010.

Jaroslav Uhlíř přišel
na šachtu KHB, nyní
Rožná I, v lednu 1966. Pracoval jako la-
mač a později jako předák kolektivu na
dobývkách dolu. Po dosažení desetileté
expozice byl převeden na povrch na ře-
ditelství a pracoval jako hlavní předák
strážní služby. V odborech pracoval
v závodním výboru v různých funkcích
a v roce 1990 byl zvolen předsedou od-
borové organizace ředitelství na o. z.
GEAM. V této funkci pracoval do pro-
since 2010. Od 1. 1. 2011 se přihlásil do
klubu důchodců při ZO OS – ředitelství
a byl výborem klubu požádán, aby pře-
vzal funkci předsedy klubu důchodců
a nadále tím byl ve styku s ZO OS ředi-
telství při organizování činnosti klubu.

Jiří Pučan přišel na šachtu KHB, nyní
Rožná I, v červnu 1968 na nábor z vo-
jenské základní služby. Nejdříve praco-
val jako důlní zámečník na údržbě

a opravách důlních strojů a zařízení, po-
zději jako úsekový zámečník na důlním
úseku šachty. Koncem roku 1973 a do
května 1974 pracoval jako lamač na
ražbě překopů. Potom opět pracoval ja-
ko důlní zámečník na opravách důlních
strojů a zařízení. V roce 1988 po ukon-
čení fárání pro naplnění expozice od
března pracoval jako kovář a provozní
zámečník na povrchu dolu Rožná I.
V roce 1990 se stal členem závodního
výboru. Nejdříve pracoval ve funkcích
v komisích ZV a v roce 1991 byl zvolen
předsedou odborové organizace. V této
funkci pracoval do března 2010 a dále
jako člen závodního výboru, místopřed-
seda, do ledna 2011.

Sdružení odborových organizací
(SOO) mělo v roce 1990 devět základ-
ních organizací. Po slučování provozů

a snižování stavu zaměst-
nanců na o. z. GEAM

v průběhu let byly v SOO 4 organizace.
V roce 2009 přistoupila do SOO odboro-
vá organizace TÚU ze Stráže p. R. Nyní
je ve sdružení 5 odborových organizací –
R I, CHÚ, ředitelství, dopravy – GEAM
a TÚU Stráž p. R.

V roce 1992 po ustavení nové struktu-
ry odborů na odborové svazy vzniklo na
o. z. GEAM Sdružení odborových orga-
nizací (SOO), které bylo členem ČMS
při OS PHGN a nyní je přímým členem
OS PHGN.

Nástupci odešlých odborářů ve funk-
cích jsou: p. Bohdan Štěpánek – předseda
SOO a člen rady OS PHGN, Jiří Mahel –
předseda odb. org. Rožná I a Jiří Váša –
předseda odb. org. ředitelství GEAM.

Přejeme odcházejícím odborářům
hodně zdraví a dlouhého užití důchodu.

Kolegové z Dolní Rožínky
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OODDDD BBBB OOOO RRRRYYYY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ

A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT

S NÁZORY REDAKCE

Josef Holeva
Náš kamarád a kolega 

Josef Holeva byl třicet let 
zaměstnán na VP–9 směně A jako 
těžař uranu. Dlouhodobé zdravotní 
potíže ho 30. října 2010 donutily 

k odchodu do invalidního důchodu.
Velice krátce na to 26. prosince

2010 náhle zemřel ve věku 53 let.
Poslední rozloučení bylo pouze v úz-
kém kruhu rodinném. Tato smutná
zpráva budiž vzpomínkou na Josefa
Holevu pro všechny, kteří si našeho

dlouholetého kolegu pamatují. 

Čest jeho památce!

za zaměstnance směny A VP–9
Vilda Válek

Henryk Miller
Dne 1. ledna 2011 zemřel ve věku

73 let náš bývalý zaměstnanec pan
Henryk Miller. Byl to člověk, který

patřil k průkopníkům budování Dolu
chemické těžby. Jeho první záznam

o pracovním poměru na DCHT je dato-
ván k 1. říjnu 1969. Jako vedoucí úse-
ku na VP–7 se stal učitelem početného
zástupu zaměstnanců, mnozí z nich pů-
sobí na o. z. TÚU ještě dnes. Odcho-

dem do starobního důchodu k 31. pro-
sinci 1998 sešel z očí, nikoli však

z mysli přátel a kolegů. Poslední roz-
loučení s panem Henrykem Millerem,

které se konalo 6. ledna v liberecké
smuteční síni, to jasně dokázalo. 

Čest jeho památce!  
Vilém Válek

Bowling Cup
ODRA 2010Dnem 1. ledna 2011 odešel na zaslou-

žený odpočinek vedoucí mechanik
ZBZS Hamr, kolega záchranář, Ing. Mi-
lan Filip.

Ing. Milan Filip prožil celý svůj osobní
i profesionální život ve spojení s uranovým
hornictvím v libe-
recké oblasti. Od
roku 1972, po ab-
solvování VŠST
v Liberci, fakulty
strojní, nastoupil
na Důl chemické těžby jako mechanik
a poté inženýr úseku dobývajícího urano-
vou rudu chemickým loužením, kde praco-
val až do roku 1990. V roce 1978 vstoupil
do dobrovolného záchranného sboru na
Dole chemické těžby, kde se velmi aktivně
a důsledně podílel na vysoké akceschop-
nosti tohoto sboru, což se vždy ukázalo při
řešení mnohdy i velice složitých a nároč-
ných záchranářských zásahů na odstraně-
ní provozních poruch a nehod při kom-
plexním dobývání a úpravě uranové rudy
povrchovým způsobem.

V roce 1990 nastoupil k profesionálnímu
záchrannému sboru Obvodní báňské zá-
chranné stanice v Hamru na Jezeře, kde
byl jmenován hlavním mechanikem. Již od
počátku své působnosti na báňské záchran-
né stanici začal uplatňovat své znalosti při
zdokonalování činnosti mechanické služby,
jak po stránce technické, tak po stránce
personální. Od roku 1992, kdy báňská zá-
chranná stanice v Hamru získala pověření
provádět kurzy pro báňské záchranáře, se
aktivně lektorsky podílel na školení báň-
ských záchranářů nováčků, z nichž mnozí
nikdy nezapomenou na jeho až pedantické

požadavky při výuce dýchací, oživovací
a sebezáchranné techniky. Tato vlastnost
mu zůstala i při provádění periodických
školení vybraných zaměstnanců o. z. TÚU
v používání sebezáchranných, dýchacích
a oživovacích přístrojů dodnes. Za dobu

svého působení
v záchranném
sboru ZBZS
Hamr se zúčast-
nil mnoha
záchranářských

akcí, havarijních i plánovaných nehava-
rijních zásahů.

V roce 2002 byl vyznamenán bronzo-
vým Záslužným záchranářským křížem,
čímž byly alespoň částečně oceněny jeho
zásluhy o báňské záchranářství. V tomtéž
roce, při katastrofálních povodních,
s nezlomnou vůlí a trpělivostí organizo-
val, doplňoval a udržoval v akceschop-
nosti technické vybavení záchranných
čet, kterých byl taktéž členem, nasaze-
ných při odstraňování následků povodně
v obci Hořín u Mělníka.

Ing. Milan Filip zanechal svou pocti-
vou, důslednou a obětavou prací na Zá-
vodní báňské záchranné stanici nesmaza-
telnou stopu, na kterou nebude lehké na-
vázat.

Ještě jednou, Milane, díky za vykona-
nou práci a do dalších let přání, hodně
zdraví a spokojenosti a také dostatek
energie na provozování tvých koníčků, ze-
jména rozšiřování a zušlech?ování parku
motorek–veteránů, na které snad nyní bu-
deš mít dostatek volného času.

Hodně zdaru přejí záchranáři z celé
republiky.

Jubilejní ročník sympozia se koná 10. až
14. října 2011. Na zasedání vědecké rady
sympozia bylo odsouhlaseno následující
tématické zaměření sekcí pro 50. ročník
sympozia Hornická Příbram ve vědě
a technice:
• Podzemní práce, ražby tunelů a problé-

my s tím spojené
• Hornictví – dobývací technika, nové

techniky a technologie
• Geoetika, matematické metody v geolo-

gii
• Evropské hornictví – Tradice a památky
• Těžba, sanace, rekultivace
• Legislativa, sociální legislativa

Obracíme se na Vás, kteří se chcete zú-
častnit sympozia jako autoři a chcete před-
nést přednášku na některé z výše uvede-

ných témat, abyste tak učinili co nejdříve
písemně s uvedením jména autora včetně
kontaktů, názvu přednášky a krátké anota-
ce na adresu: 

marcinikova@diamo.cz. 
Více informací na www.hpvt.cz.
Doprovodné akce sympozia: Jarní – 47.

mezinárodní setkání přátel nerostů, kame-
nů, šperků a fosílií – 9. 4. 2011

Podzimní – 48. mezinárodní setkání přátel
nerostů, kamenů, šperků a fosílií – 17. 9.
2011. Obě akce se budou konat v Domě kul-
tury v Příbrami od 9 do 14 hod.

U příležitosti tohoto jubilejního 50. roč-
níku bychom chtěli nabídnout firmám
možnost spolupráce–partnerství při jeho
přípravě. O této možnosti je možné se do-
mluvit na níže uvedených kontaktech.

Zdena Marciníková
318 621 461, 318 644 313, 739 653 313

DEMAG v novém kabátě

Děkujeme, Milane
a užij si to

Pánové Štěpánek, Tomášek, Mahel, Tureček, Janda, Ing. Váša, Uhlíř, 
Ing. Rolf a Pučan

DEMAG

František Litvik, Karel Stoklasa a Josef Svozil

Žlutá září

50. Hornická Příbram

Výměna odborářských stráží na Dolní Rožínce



24. prosince 2010 v 17.30 se před
kostelem na Březových Horách konalo
Štědrovečerní troubení, i přes poletující
vločky sněhu byla účast diváků značná.
26. 12. se konal Vánoční pochod Ma-
riánskou štolou kolem jesliček. Tradiční
Silvestrovský pochod se uskutečnil
1. 1. 2011, autobus odvezl účastníky do
Lazu, šlo se přes Pilský rybník a Kozi-
čín do Příbrami, v nepříznivém počasí
37 statečných zdolalo asi třináctikilo-
metrovou trasu. Další tradiční Silve-
strovský pochod chystají pořadatelé le-
tos posunout až na 7. ledna 2012.

Velikonoční pochod se uskuteční
23. dubna, půjde se z Kamenné, přes
Vojnu na Řimbabu, tedy od počátků
uranu zpátky na rudné doly. Na Řimba-
bě, která byla školní šachtou horničky,
je nyní hornicko-selské muzeum. Spo-

lek Prokop srdečně zve pamětníky i po-
zději narozené.

Dle fotografií a informací 
Karla Škvora zapsal Ota Hejnic

Součástí prezentace činnosti DIAMO,
s. p., o. z. TÚU je i informování přede-
vším odborné veřejnosti o činnostech
souvisejících se sanací formou odbor-
ných exkurzí. Zeptal jsem se Ing. Jiřího
Mužáka, Ph.D., vedoucího oddělení ma-
tematického modelování, který je záro-
veň pracovníkem závodu určeným ke
koordinaci exkurzí, jak bych měl postu-
povat, když se na mne někdo obrátí s žá-
dostí o exkurzi.

Ing. Mužák: Především musím upo-
zornit, že exkurze jsou určeny pro skupi-
ny nikoliv pro jednotlivce a postup je
následující. Je-li osloven jakýkoliv za-

městnanec s žádostí o exkurzi na o. z.
TÚU (písemně, telefonicky či e–mai-
lem), předá tuto žádost mě společně
s kontaktem na žadatele. Veškerou další
komunikaci se žadatelem vedu já. Po
zvážení možností (kapacita zaměstnan-
ců pro provádění exkurze, místo pro
prezentaci, počet zájemců o exkurzi, ter-
mín) rozhodneme o přijetí exkurze
a o tom, zda bude exkurze placená. Ex-
kurze je placená především v případech,
žádá-li o exkurzi ryze podnikatelský
subjekt, který exkurzi zajišWuje jiným
subjektům v rámci svých podnikatel-
ských aktivit. Cena exkurze v tomto pří-
padě činí 500,– Kč za jednu hodinu ex-
kurze bez DPH. Žadatel musí též před-
ložit včas jmenný seznam účastníků ex-
kurze. Pak již vybraní zaměstnanci pro
provádění exkurze zajistí její realizaci.

Hejnic: Kdo exkurzi neplatí a jak
velké skupiny provádíte?

Ing. Mužák: Zdarma exkurzi posky-
tujeme akademické obci, to znamená
středoškolským a vysokoškolským stu-
dentům a pedagogům, a dále zástupcům

státních orgánů. Návštěvníci musí být
starší osmnácti let a ve skupinách nesmí
být z bezpečnostních důvodů více než
25 členů.

Hejnic: Jak taková exkurze probíhá?
Ing. Mužák: Nejprve jsou účastníci

exkurze seznámeni s pokyny pro zajiště-
ní bezpečnosti v průběhu exkurze. Ná-
sleduje promítnutí velmi zdařilého do-
kumentárního filmu „Odstraňování ná-
sledků po těžbě uranu na Českolipsku“,
který poutavou a srozumitelnou formou
vypráví o více než čtyřicetileté historii
existence závodu. Vysvětluje například
způsoby těžby uranu, jak těžba ovlivnila

životní prostředí, ja-
kým způsobem se na-
še organizace vypo-
řádává s následky
těžby a v neposlední
řadě jaké jsou budou-
cí plány. Po skončení
filmu je „na míru“
účastníkům exkurze
(záleží na jejich zá-
jmu a zaměření) pre-
zentováno shrnutí in-
formací. Pak již vyrá-
žíme do terénu. Areál
vyluhovacích polí
dolu chemické těžby,
sanační vrty, hydrau-
lická bariéra, chemic-

ká stanice pro separaci uranu, stanice
likvidace kyselých roztoků včetně krys-
talizace kamence, neutralizační a de-
kontaminační stanice, technologie zpra-
cování matečných louhů či odkaliště. To
vše návštěvníci shlédnou, samozřejmos-
tí je odborný výklad.

Hejnic: Kdo vás navštěvuje?
Ing. Mužák: Dá se říci, že ročně pro-

vádíme 20 až 30 exkurzí. Nejvíce jsou
to studenti a profesoři z vysokých škol
a univerzit, například VŠCHT Praha,
ČVUT Praha, Technická univerzita
v Liberci a dále pracovníci českých
i zahraničních státních institucí. Našimi
nejstálejšími hosty jsou studenti Uni-
verzity z Nottinhgamu, kteří k nám jez-
dí každoročně.

Hejnic: Provádíte i zahraniční hosty?
Ing. Mužák: Samozřejmě, exkurze

může probíhat i v anglickém a němec-
kém jazyce. Kromě zmiňované Univer-
zity z Nottinghamu jsme tu měli i ná-
vštěvu ze sousedního Německa, Vietna-
mu, Makedonie či Srbska.

Hejnic: Děkuji za rozhovor.
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Ekonomika každé výroby a činnosti
je v dnešní době stále více ovlivňo-

vána cenovými vstupy za energie. Nově
budované výroby už využívají moder-
ních technologií s minimalizovanými
nároky na energie, ale jak se vyrovnat se
snižováním energetické náročnosti ve
starých provozech? Na o. z. GEAM
jsme tento trend nemohli nechat stra-
nou, pokud máme udržet těžbu a výrobu
uranového koncentrátu ekonomicky při-
jatelnou pro koncového odběratele.

V minulosti byly na o. z. GEAM pro-
vozovány parní kotelny, a to zvlášW ma-
zutové na chemické úpravně a na závodě
dopravy, a na tuhá paliva na důlní závo-
dě. Zásobování ředitelství závodu teplem
bylo zajišWováno z centrální kotelny na
Dolní Rožínce od externího dodavatele.
V roce 1994 byla zrušena kotelna na důl-
ním závodě a zásobování teplem zajišWo-
vala kotelna na chemické úpravně, která
byla přestavěna na plynovou s kotli
10 tun páry/hod., 25 tun/hod. a 2x16
tun/hod. Také kotelna na závodě dopravy
byla přestavěna na plynovou. Postupně,
jak ubývalo objektů, které jsme již nepo-
třebovali, byl provoz centrálních kotelen
neekonomický. Všechny podstatné změ-
ny vytápění se pak začaly odehrávat na
základě energetického auditu a studiemi
o optimalizaci vytápění areálů odštěpné-
ho závodu. Všechny varianty vedly k de-
centralizaci vytápění. V první etapě v ro-
ce 1999 bylo rozhodnuto o decentralizaci
vytápění závodu dopravy lokálním ply-
novým topením jednotlivých objektů
a další v pořadí bylo realizováno lokální
plynové topení v objektech ředitelství zá-
vodu. Vložené investice měly rychlou

návratnost do dvou let a velké a trvalé
úspory. Také vytápění nového (rok 2007)
provozu čištění odkalištích vod na che-
mické úpravně již bylo řešeno lokálním
plynovým topením.

O. z. GEAM ale potřebuje ještě ra-
zantnější úspory v nákladech za energie.
Další velkou investiční akcí byla rekon-
strukce plynové kotelny na chemické
úpravně, kdy ze čtyř 30 let starých kotlů
Dukla byly dva zrušeny a byl instalován
nový moderní plynový kotel SEA SKP
16 tun páry/hod., 12 MW.

I přes tyto změny nás stále trápil velice
ztrátový přenos tepla 30 let starým paro-
vodem z kotelny chemické úpravny na
důlní závod Rožná I v délce cca 4 km.
Koncem roku 2009 byla dokončena nová
studie „Optimalizace vytápění areálů zá-
vodu Rožná I a závodu Chemická úprav-

na“, která dala konkrétní směr v dalších
úsporách. Jenom ztráty přenosem tepla
starým parovodem byly vyčísleny na cca
28 %. Byla přijata varianta decentraliza-
ce topení na důlním závodě RI a částečná
decentralizace topení na závodě Chemic-
ká úpravna. Obě investiční akce byly za-
řazeny do investičního plánu na rok 2010
z finanční zdrojů z výnosů z útlumu a ze
státního rozpočtu.

Zmíním se o náplni akce „Změna vy-
tápění na RI“. Všechny objekty na RI
byly vytápěny párou, vyrobenou na che-
mické úpravně. Změna vytápění se rea-
lizovala ve čtyřech krocích. Zbudování
středotlaké přípojky z Dolní Rožínky na
RI v délce cca 1 km, středotlaký rozvod
plynu po areálu RI, výstavba nové stře-
dotlaké paroplynné kotelny II. kategorie
o výkonu 2x1,7 MW, 2x2,5 tun/hod.

a realizace plynového ústředního topení
v objektech RI.

Proč zase velká kotelna a ještě lokální
topení? Největší spotřebič tepla na RI je
topení šachetní budovy s ohřevem
vtažných větrů a technologického kom-
plexu o spotřebě cca 1,7 MW a dále ša-
ten, umýváren s ohřevem teplé užitkové
vody a drtírny o spotřebě cca 1,3 MW.
Tyto objekty se nacházejí v okruhu do 60
m od těžní jámy, kde nemohou být umís-
těny žádné plynové zdroje tepla a jejich
odvody spalin, proto pro vytápění v tom-
to okruhu bylo zachováno vytápění párou
z nové kotelny, která je umístěna mimo
bezpečnostní pásmo s napojením na stá-
vající parní rozvody. Pro umístění nové
kotelny byly využity prostory v objektu
původní staré kotelny, kde se provedly
potřebné stavební úpravy.

V ostatních dvanácti objektech areálu
RI (administrativní budova, zámečnická
dílna, sklady, atd.) mimo bezpečnostní
pásmo jámy bylo parní topení nahraze-
no plynovým teplovodním topením
včetně ohřevu teplé užitkové vody se
stacionárními nebo závěsnými plynový-
mi kotli nebo plynovými teplovzdušný-
mi agregáty. Byly provedeny nové roz-
vody ústředního teplovodního topení.

Nová kotelna byla uvedena do zku-
šebního provozu na začátku topné se-
zóny 2010 a uvedena do trvalého pro-
vozu v prosinci 2010. Již tea v půlce
topné sezóny můžeme říci, že úspory
naplňují naše očekávání a investiční
náklady ve výši 14 mil. Kč se mohou
vrátit dle předpokladu během dvou až
tří let. Kompletní přestavba vytápění si
samozřejmě vyžádala větší nároky na
zaměstnance, co se týče vyškolení to-
pičů, přezkoušení na OBÚ, provádění
revizí a dalších legislativních povin-
ností.

Dalším velkým prostorem pro snižo-
vání energetické náročnosti je úspora
elektrické energie a tomu se na našem
o. z. budeme věnovat, včetně realizace,
v letošním roce.

V minulém roce byla realizovaná také
velká změna vytápění na závodě Che-
mická úpravna a to decentralizací vytá-
pění administrativních a obslužných bu-
dov a ohřevu užitkové vody s využitím
technologií tepelných čerpadel vo-
da–voda v kombinaci s plynovými zdro-
ji tepla. Ale o tom až některém z příštích
čísel občasníku.

Ing. Jiří Bělohradský, náměstek 
ředitele o. z. pro techniku a služby

Změna vytápění v areálech o. z. GEAM

V roce 2010 o. z. SUL Příbram, oddě-
lení správy ložisek, břemen a geologie,
likvidovalo propad komína P9 –
126/128 v lokalitě Zdař Bůh.

Dobývkový komín P9 – 126/128 byl ra-
žen Jáchymovskými doly v padesátých le-
tech minulého století jako postupový,
skončil společně s dobývkou s celíkem
cca 8 m pod povrchem. Pod dobývkou
DP9 – 126/128 se nachází zcela vydobytý

blok DP9 – 226/228. Při pravidelných
kontrolách až do roku 2009 bylo místo
na povrchu bez znatelného projevu.
11. 8. 2010 byl nahlášen a následně ohra-
zen výstražnou páskou pracovníky MěÚ
Horní Slavkov blíže neurčený propad
v lese na lokalitě Zdař Bůh. 12. 8. 2010 při
kontrole pracovníky OSLB byl komín za-
měřen, identifikován, rozměry propadu
činily 6x4 m, hloubka cca 9 m, z propad-

lého komína na obě strany pokračovaly
dobývkové chodby, do kterých se propad-
lý materiál dále sesouval. Během zásypu
docházelo k dalším poklesům a tak celko-
vá kubatura zásypu včetně kompenzační-
ho kužele, který dále poklesává, činila
284 m3 . Práce provedla v září 2010 místní
firma ISAND, s. r. o., Údolí u Lokte. Pří
tání v lednu 2011 došlo k dalšímu pokle-
su, komín se bude dále zasypávat.

Text: Ing. Karel Škvor 
vedoucí OSLB o. z. SUL Příbram

Vánoční aktivity příbramského Spolku Prokop

Exkurze v hale ZML
s odborným výkladem

Dobývkový komín P9 – 126/128

Kotelna na R 1 Lokální plynové topení

Propad komína v Horním Slavkově

Dobývkový komín P9 – 126/128

Pochod

Jesličky ve štole

Trubači před kostelem


