
Øeditel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík podepsal s øeditelem Správy úložišt’ radioaktivních
odpadù (SÚRAO) Jiøím Slovákem smlouvu o zajištìní provozuschopnosti podzemního výzkumného pra-
covištì (PVP) Bukov. Na základì uzavøené smlouvy bude od letošního roku státní podnik DIAMO,
odštìpný závod GEAM Dolní Rožínka, zajišt’ovat pro SÚRAO v podzemí Dolu Rožná práce pro vý-
zkumné pracovištì a jeho bìžný provoz. 

V podzemním výzkumném pracovišti Bukov, kde je v hloubce 550 metrù pod zemí simulováno pro-
støedí a podmínky podobné lokalitì budoucího hlubinného úložištì, budou týmy odborníkù zkoumat
vlastnosti a chování horninového prostøedí, napø. pronikání a proudìní vody, otøesy, posuny zlomù, rych-
lost prùniku radionuklidù horninou, výskyt a šíøení mikroorganizmù a další. Zároveò budou na PVP Bu-
kov provìøovány materiály, které budou v budoucím provozu hlubinného úložištì používány. Experimen-
ty provádìné v PVP Bukov poskytnou cenné informace potøebné pro správné pochopení procesù probíha-
jících v horninovém masívu. 

Podzemní pracovištì bude sloužit pøedevším potøebám SÚRAO, prostory však budou moci využívat
i napø. vysoké školy nebo mezinárodní vìdecké týmy èi další instituce. PVP Bukov se skládá z 300 metrù
dlouhého spojovacího pøekopu s profilem 9,2 m2 vedeného od jámy B1 a raženého klasickou trhací prací.
Vlastní výzkumné pracovištì je tvoøeno systémem chodeb, rozrážek a vrtných komor v rùzných profilech
o celkové délce 130 m, ražených metodou hladkého výlomu. Tento zpùsob zaruèuje minimální porušení
horniny trhacími pracemi. 

V následujících letech budou realizovány další etapy výzkumných prací vyžadující pøípravu výzkum-
ných prostor a zajištìní provozu nezbytné èásti dùlního provozu. „Státní podnik DIAMO je pøipraven
uskuteènit další navržené podzemní práce tak, aby byl plnì zajištìn celý výzkumný program,“ potvrdil øe-
ditel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík. Provoz PVP Bukov pøinese nové uplatnìní pøibližnì
pro 50 zamìstnancù právì uzavíraného uranového dolu o. z. GEAM.

Na konci ledna letošního roku navštívili Marian Böhm, námìstek
øeditele s. p. pro výrobu, a Jiøí Mužák, vedoucí odboru mezinárodní
spolupráce a vedoucí mezinárodního školicího støediska, sídlo World
Nuclear University v Londýnì. Dùvodem bylo jednání øídicí rady
Mezinárodního školicího støediska World Nuclear University –
School of Uranium Production a pøedevším podpis nové smlouvy
o spolupráci mezi státním podnikem DIAMO a World Nuclear Uni-
versity. Zároveò zde byl schválen a podepsán nový statut Mezinárod-
ního školicího støediska.

Jednání se zúèastnilo pìt èlenù øídicí rady WNU SUP: Patricia
Wieland (øeditelka World Nuclear University), Luminita Grancea
(OECD/NEA), Marian Böhm (DIAMO, s. p.), Jiøí Mužák (DIAMO,
s. p.) a Serge Gorlin (World Nuclear Association).

Vše zahájil slavnostní akt podpisu nové smlouvy o spolupráci
DIAMO, s. p., a WNU a statutu WNU SUP.

P. Wieland poté pøedstavila pøítomné èleny øídicí rady a prezento-
vala zamìøení a aktivity WNU. J. Mužák se pøedstavil jako nový ve-
doucí WNU SUP a pøedložil výroèní zprávu WNU SUP za roky 2015
a 2016. Dále prezentoval všechny kurzy a další mezinárodní aktivity,
které za poslední dva roky školicí støedisko WNU SUP realizovalo,
a pøedstavil plány pro rok 2017.

Pøítomní èlenové øídicí rady se shodli na nutnosti doplnìní rady
o další dva èleny. J. Mužák navrhl pøizvat do øídicí rady zástupce
China National Nuclear Corporation (CNNC). P. Wieland navrhla

doplnit radu o zástupce Mezi-
národní agentury pro atomovou
energii (IAEA). Oba návrhy øí-
dicí rada odsouhlasila. Dále ra-
da odsouhlasila návrh S. Gorli-
na, aby se WNU SUP zamìøilo
v oblasti vzdìlávání na získá-
vání studentù ze zemí Latinské
Ameriky, Egypta, Íránu a In-
die.

V závìru celého jednání pozval
J. Mužák èleny øídicí rady na pøí-
ští výroèní jednání do Prahy a na-
vrhl, aby se jedna z nejvýznam-
nìjších a nejvìtších akcí, které
World Nuclear University poøá-
dá, letní škola „Summer Institu-
te“, konala v roce 2019 v Èeské
republice.

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

spolupráce, ØSP  
vedoucí mezinárodního 

školicího  støediska, ØSP
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vPODPIS SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI PVP BUKOV v SPOLUPRÁCE S. P. DIAMO S WNU ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE v DIAMO, S. P., VE STŘEDNÍ ASII v ŽIVOTNÍ
JUBILEUM ING. JOZEFA BADÁRA v PAMĚTNÍK JAROSLAV HANUŠ v REKULTIVACE DOLU KŘIŽANY I v BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA ČDV PŘÍBRAM II v REKULTIVACE
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Øeditel s. p. DIAMO Tomáš Rychtaøík a øeditel SÚRAO Jiøí Slovák po podpisu smlouvy
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Pracovištì PVP Bukov BZ-XIIJ

Pracovištì PVP Bukov BZ1-XII

M. Böhm a P. Wieland pøi podpisu smlouvy o spolupráci

Smlouva o zajištění provozuschopnosti PVP Bukov podepsána

Spolupráce DIAMO, s. p., s WNU úspěšně pokračuje



Ve dnech 5.–12. února 2017 doprová-
zeli zástupci èeských firem a podnikate-
lù pøedsedu Poslanecké snìmovny Par-
lamentu ÈR Jana Hamáèka do Kazach-
stánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Do-
provod poslanecké misi tvoøilo 34 zá-
stupcù 25 èeských firem pod vedením
viceprezidenta Hospodáøské komory
ÈR Michala Štefla a výkonného øeditele
Komory pro hospodáøské styky se SNS
Františka Masopusta. V této misi mìl
zastoupení i státní podnik DIAMO.

První zastávka mise byla v hlavním
mìstì Kazachstánu, mrazivé Astanì.
Zde probìhlo Kazachstánsko–èeské
podnikatelské fórum, na kterém firmy
a podnikatelé z Èeské republiky prezen-
tovali svou èinnost a navazovali ob-
chodní partnerství. Státní podnik
DIAMO zde nalezl svùj protìjšek ve
spoleènosti KAZATOMPROM. Tato
firma patøí v souèasnosti mezi nejvìtší
svìtové producenty uranu. Svá ložiska
tìží pøevážnì metodou chemického vy-
luhování in situ. Vzhledem k tomu, že
nìkterá uranová ložiska se blíží ke konci
své životnosti, vyjádøili pracovníci spo-
leènosti KAZATOMPROM velký zá-
jem o zkušenosti státního podniku
DIAMO v oblasti zahlazování následkù

po tìžbì uranu. KAZATOMPROM též
vyjádøil zájem o zvyšování kvalifikace
svých zamìstnancù formou úèasti na
kurzech poøádaných Mezinárodním ško-
licím støediskem WNU SUP.

Dále mise zamíøila do Uzbekistánu.
V Taškentu se konalo Uzbecko–èeské
obchodní fórum. Státní podnik DIAMO
pøedstavil svoji souèasnou èinnost a na-
vázal vztah s pøíslibem budoucí spolu-

práce s Navojským hornicko-meta-
lurgickým kombinátem. Souèástí další-
ho programu byla i návštìva starobylé-
ho mìsta Samarkand. Mìsto bylo zalo-
ženo na hedvábné cestì pøed více než
2 800 lety. Delegace zde navštívila
pivovar s èeským majitelem a zkušeným
èeským sládkem, který vaøí výborné
èeské pivo.

Poslední zastávka patøila hlavnímu
mìstu Tádžikistánu. Dušanbe je krásné
mìsto lemované zasnìženými vrcholky
Pamíru. Zde se opìt konalo setkání èes-
kých a tádžických firem. Státní podnik
DIAMO prezentoval své zkušenosti
v oblasti tìžby uranu a zahlazování je-
jích následkù pøedevším nejvyšším
pøedstavitelùm ministerstva energetiky
a prùmyslu Tádžické republiky. Tádži-
kistán se dnes soustøedí na získávání
energie pøedevším z vodních zdrojù,
kterými jsou pøehrady na pamírských
øekách. Nicménì v minulosti i zde byla
provádìna intenzivní tìžba uranu, která
po sobì zanechala mnoho rozsáhlých
starých ekologických zátìží. Jednání
s pøedstaviteli ministerstev byla zamìøe-
na na možnosti státního podniku
DIAMO ucházet se o zakázky spojené
s likvidací tìchto zátìží.

Poslední den v Tádžikistánu navštívi-
la èeská delegace mìsteèko Nurek s dru-
hou nejvyšší pøehradou na svìtì. Pøe-
hradní hráz mìøí na výšku 300 m, jedná
se o sypanou hráz. Pøehrada se stavìla
od roku 1961 témìø 20 let. Dnes voda
v elektrárnì pohání devìt turbín o celko-
vém výkonu 9 GW.

Z mise vyplynulo, že státní podnik
DIAMO je vnímán jako kvalitní zástup-
ce ÈR disponující odborníky v oblasti
tìžby uranu a zahlazování následkù po
tìžbách. Znalosti a zkušenosti pracovní-
kù státního podniku DIAMO jsou svìto-
vì vysoce cenìny a je nadále nezbytné

pracovat na jejich pøenosu do zahranièí.
Získané poznatky a kontakty bude mož-
né využít k zintenzivnìní èinnosti Mezi-
národního školicího støediska World
Nuclear University – School of Ura-
nium Production a pro získání možnosti
zapojení státního podniku DIAMO do
tendrù vypisovaných firmami a vládní-
mi institucemi z Kazachstánu, Uzbeki-
stánu a Tádžikistánu pùsobícími v ob-
lasti tìžby, sanace a likvidace.

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

vedoucí mezinárodního školicího  
støediska, ØSP

Pøehrada Nurek Historický Samarkand

J. Mužák pøi jednání s kolegy z firmy KAZATOMPROM

Vážené kolegynì, vážení kolegové,
dovolte mi touto cestou pøipomenout, že
dne 5. 3. 2017 se dožívá významného
životního jubilea 80 let dlouholetý za-
mìstnanec státního podniku DIAMO
Ing. Jozef Badár. Jeho celý profesní ži-
vot je spojen s uranovým prùmyslem ve
všech oblastech výrobního procesu, od
geologického prùzkumu, pøes tìžbu ru-
dy, její zpracování, výrobu uranového
koncentrátu, až po jeho odbyt do zahra-
nièí.

Po absolvování støední odborné školy
a vysokoškolského studia v Moskvì na-
stoupil do tehdejšího závodu geologic-
kého prùzkumu ve Spišské Nové Vsi,
kde prošel rùznými pozicemi až po
funkci vedoucího závodu. Pozdìji se
stal øeditelem koncernového podniku
Geologický prùzkum v Liberci. Po
zmìnách v bývalém ÈSUP na konci 80.
a zaèátku 90. let minulého století a sta-
bilizaci struktury a èinností podniku

pracoval až do odchodu do dùchodu ve
funkci námìstka øeditele státního pod-
niku pro výrobu. Z titulu své funkce øe-
šil øadu závažných výrobních a organi-
zaèních zmìn podniku spojených s na-
stávajícím útlumem tìžby a úpravy ura-
nu v Èeské republice. Lze konstatovat,
že se významnou mìrou podílel na
zvolnìní tempa útlumu a prodloužení
tìžby rudy na ložisku Rožná. Pozdìji
ještì nìkolik let pùsobil jako specialis-
ta, kdy naše firma využívala jeho roz-
sáhlých znalostí a celoživotních zkuše-
ností, zvláštì v období významných
zmìn podmínek organizace dodávek
uranového koncentrátu do Ruské fede-
race. I jeho zásluhou a vzhledem k je-
ho znalosti ruského prostøedí se poda-
øilo vyhledat nové kontakty a spojení
pro obchodnì technická jednání a vy-
tvoøit velmi dobré vztahy se zástupci
ruských organizací a institucí. A právì
v tomto období jsem se blíže seznámil

s Ing. Badárem. Pøi tìchto jednáních se
mi stal rádcem jak v oblasti odborné,
tak i rádcem v oblasti poznání ruské
mentality, což bylo velmi dùležité pro
zpùsob vedení pracovních jednání s rus-
kou stranou. Naše spolupráce pøi tìchto

jednáních pøerostla ve velmi vøelý, pøá-
telský vztah.

Souèástí tìchto nových jednání se již
od poloviny 90. let stal profesor Jurij
Alexejeviè Metelkin. Jeho stanoviska
a expertní posudky k pøijetí dodávek

koncentrátu jsou považovány vedením
spoleènosti Rosatom za rozhodující. Za
dlouhou dobu vzájemné spolupráce
jsem mìl možnost osobnost pana Me-
telkina poznat jako charismatického
a zároveò laskavého èlovìka na stranì
jedné a ve svìtì uznávaného odborníka
na stranì druhé a vytvoøit si s ním velmi
dobré vztahy jak v pracovní, tak v osob-
ní rovinì. Pøi jednání s ruskou stranou
se profesor Metelkin stal pøíznivcem
a zastáncem DIAMO, s. p., který uznává
kvalitní produkci našeho uranového
koncentrátu a spolehlivost zajištìní do-
dávek do ruských konverzních závodù.

Profesor Metelkin dne 3. 4. 2017
oslaví, stejnì jako Ing. Badár, 80. naro-
zeniny.

Velmi rád bych proto touto cestou
jménem svým i jménem svých spolupra-
covníkù ze státního podniku podìkoval
obìma jubilantùm za dosavadní spolu-
práci a popøál jim pevné zdraví a spous-
tu elánu a optimismu do dalších let.

Ing. Marian Böhm 
námìstek øeditele s. p. pro výrobu

Pocházím z východoèeské oblasti,
z Trutnovska. Po absolvování pøí-
bramské hornické školy v roce 1948
jsem nastoupil ve východoèeských
uhelných dolech. Pøišlo naøízení
z tehdejších èeskoslovenských dolù,

že musí vydat do Jáchymova urèitý
poèet technikù, kteøí absolvovali ale-
spoò pøíbramskou školu. Od nás mu-
seli být vydáni 4 lidé. Tak jsem se
v roce 1948 dostal do Jáchymova. To
byl jeden z takových tìch bouølivých
rokù. Nastoupil jsem na dole Svor-
nost.

Zakrátko jsem se v Jáchymovì sešel
s takovou nápadnou osobností, øíkám
si: ,,Kdo to je?“ Byl to Ing. Synaè, je-
den z profesorù, který nás mìl na té
horní škole. Zeptal se mì, co dìlám.
Já jsem v té dobì byl vedoucí støedis-
ka v Jáchymovì na Svornosti, a za-
krátko mì delegovali na dùl Leopold.
Tam odtud odešel jeden z technikù,
který tam dìlal závodního, a já jsem
byl v té dobì zástupce závodního.

Ing. Synaè mì navštívil na
Leopoldu. Zeptal se mì: „Ty tady te-
dy obsluhuješ tuhle šachtièku?“ To
byla šachtièka v takovém kopci, kde

bylo asi 300 zamìstnancù. Navštívil
mì tenkrát ještì s jedním, s Amerièa-
nem Ing. Rosenbergem. Navštívili mì
nìkolikrát. Ne jenom na Leopoldu,
ale i jinde. Ing. Rosenberg, to byl za-
jímavý pøípad, byl to jaderný fyzik.
Víte, co se stalo s manžely Ro-
senbergovými? Mìlo dojít k jejich po-
pravì na elektrickém køesle (pozn.
red.: za špionáž pro Sovìtský svaz
a vyzrazení tajemství výroby atomové
bomby).

Tak to se mnou šlo, nastìhoval jsem
se do Jáchymova, bydlel jsem tam
šest let. Asi dvakrát mì vzali do
Mydlovar, tam bylo tehdy obohacová-
ní uranu. Pozdìji pøišla ještì Dolní
Rožínka, takové ty vìtší provozy.

Asi po šesti letech jsem byl požá-
dán, abych pøestoupil z Jáchymova na
podnik v Trutnovì, že mám zkušenosti
z uhelných dolù. Byl jsem ochotný
tam jít, byl to mùj kraj, ale nechtìl

jsem už dìlat funkci závodního. Slíbili
mi, že to zaøídí, že tam mùžu být tøeba
jako vedoucí støediska. Tak jsem tam
šel. Hlásil jsem se u Ing. Tretiakova,
on tam dìlal vedoucího. Ohlásil jsem
se a on øíkal: „Já potøebuji, abys na-
stoupil jako závodní na dole Ryb-
níèky.“ Já jsem to odmítal, tak si pøi-
vedl na pomoc pøedsedu okresního vý-
boru, aby mì pøesvìdèili. Slíbili mi,
že Ing. Konradin mi bude dìlat hlavní-
ho inženýra. Tak jsem nakonec šel dì-
lat závodního a po celou tu dobu mého
pùsobení byl u mì Ing. Konradin hlav-
ním inženýrem.

Mìl jsem tam jednoho zamìstnan-
ce, byl oblíbencem pøedsedy krajské-
ho výboru, ale u mì pracoval jako øa-
dový zamìstnanec. Po èase se stalo
to, že jsem si dovolil ho potrestat za
urèitý pøeèin. Nakonec se to obrátilo

Kazachstánsko-èeské podnikatelské fórum

Zleva  prof. Metelkin,  Ing. Badár, Ing. Böhm
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DIAMO, s. p., součástí mise do střední Asie

Životní jubileum Ing. Jozefa Badára

Jaroslav Hanuš 
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

Pan Jaroslav Hanuš se narodil
v roce 1924 ve Rtyni v Podkrkonoší.
Po absolvování horní školy pùsobil
nejprve ve východoèeských uhelných
dolech, poté na uranových dolech
v oblasti Dolní Rožínky. Práci v hor-
nictví vìnoval celý život, když mìl
pøíležitost, rád vypomáhal i v dùcho-
dovém vìku.

Z vyprávìní pamìtníkù…

Z Jáchymova na Dolní Rožínku 



Historie Dolu Køižany I sahá do po-
èátku 70. let minulého století. Po

vytìžení celkem 1,2 milionu tun rudy
byly dobývací práce zastaveny v roce
1990. Následná likvidace dolu probí-
hala po etapách a skonèila v roce 2012
odstranìním posledních povrchových
objektù.

První rekultivace byla provedena již
v 90. letech minulého století. Rekulti-
vace tehdy probíhala v oblasti odvalu
(pøibližnì 7,5 ha). Zahrnovala tvarová-
ní tìlesa odvalu a pøekrytí upraveného
povrchu vrstvou pùdy, resp. zemin
schopných zúrodnìní. V rámci násled-
né biologické rekultivace byla malá
èást odvalu zalesnìna. Na zbylé vìtší
èásti odvalu se uplatòuje øízená sukce-
se lesního porostu. Tento moderní pøí-
stup tzv. ekologie obnovy využívá jed-
nak pøirozené zmlazení cílových døevin
(napø. smrk, buk) a jednak cílené leso-
pìstební zásahy dvou druhù. První druh
zásahù se zamìøuje na podporu pøiro-
zeného zmlazení a pozitivní ovlivòová-
ní druhové i prostorové struktury stáva-
jících porostù døevin, napø. výchovné
proøezávky a probírky, ochrana pøiro-
zeného zmlazení proti okusu zvìøí. Do
druhé skupiny patøí zásahy, které cíle-
nì odstraòují pøekážky vzniku porostù
døevin. V pøípadì odvalu Dolu Køiža-
ny I bylo napøíklad nutné chemicky

i mechanicky redukovat hustý porost
rákosu, který blokuje pøirozené zmla-
zení konkurenènì slabších døevin. Ná-
sledná výsadba a ochrana sazenic buku,
jedle, lípy, borovice a smrku, která je
naplánovaná v roce 2017, pøinese další
podstatné urychlení rekultivaèního pro-
cesu. V oblasti celého Dolu Køižany
I našel pøístup øízené sukcese uplatnìní
na více než 10 ha.

Rekultivace ploch po likvidaci rud-
ného plata (cca 4,4 ha) reprezentuje
klasický model lesnické rekultivace,
tzn. aktivní provedení technické i bio-
logické rekultivace bìhem pomìrnì
krátkého èasového rozmezí 1 až 2 let.

Poslední a zároveò nejrozsáhlejší
etapa rekultivace Dolu Køižany I probí-
há od roku 2015. Zahrnuje bývalý areál
dolu, požární a vyrovnávací nádrže, au-
tobusovou zastávku, betonárnu, plochy
kolem makadamového vrtu a základko-

vé centrum. Celková výmìra poslední
etapy rekultivace èiní zhruba 21 ha
a má ètyøi fáze: pøíprava území, tech-

nická rekultivace, biologická rekultiva-
ce a následná péèe.

V rámci pøípravy území bylo odstra-

nìno 240 drobných pozùstatkù po lid-
ské èinnosti. Provádìny byly pøede-
vším následující práce (v závorkách

orientaèní výmìry): odstraòování beto-
nových prvkù (290 m3), železného šro-
tu (1,5 t) a ostatních materiálù
(117 m3), dále zemní práce (pøes
700 m3) a kácení døevin (2 ha).

Hlavní náplní technické rekultivace
byly úpravy terénu provedené na ploše
témìø 3 ha a v objemu více než 26 ti-
síc m3 pøesunutých zemin. Jejich reali-
zace pøinesla odstranìní nepøirozených
tvarù terénu a stabilizaci odtokových
pomìrù. Následovalo pøekrytí uprave-
ného povrhu vrstvou pùdy v mocnosti
30 cm na místech urèených k zalesnìní
a v mocnosti 15 cm na místech urèe-
ných k zatravnìní. Celkem bylo
rozprostøeno pøibližnì 24 tisíc m3 ma-
teriálu na ploše témìø 9,5 ha. Technic-
ká rekultivace skonèila v létì roku
2016 pokládkou zhruba 1,3 ha protie-
rozních rohoží.

Biologická rekultivace zaèala v záøí
2016 výstavbou lesnických oplocenek
o celkové délce 2 250 m. Dále probíha-
la pøíprava pùdy pro následné zalesòo-
vání v rozsahu celkem 8,8 ha a zakládá-
ní trávníkù v rozsahu celkem 2,2 ha.
Zatravnìní se týká témìø celého
základkového centra a veškerých
ochranných pásem elektrovodù. Ostatní
èásti Dolu Køižany I spadají do režimu
lesnické rekultivace, kromì pøíjezdo-
vých, obslužných komunikací a mani-
pulaèních ploch. Do konce roku 2016
bylo vysazeno pøibližnì 28 tisíc døevin
a založen trávník na ploše zhruba 1 ha.
Dokonèení základní èásti biologické re-
kultivace lze oèekávat v tomto roce,
kdy je plánována výsadba 39 tisíc døe-
vin a dokonèení zatravnìní základkové-
ho centra o výmìøe necelých 1,2 ha.

V dalších letech bude provádìna tzv.
následná péèe, která zahrnuje pøede-
vším náhradu uhynulých sazenic, údrž-
bu lesnických oplocenek, pøihnojení
sazenic, vyžínání buøenì, ochranu vý-
sadeb mimo oplocenky proti okusu
zvìøí repelentním pøípravkem a vý-
chovné probírky sukcesních porostù
døevin.

Mgr. Martin Kresáè 
oddìlení životního  prostøedí  

o. z. TÚU  

Prùbìh technické rekultivace, prostor betonového tarasu v areál Dolu Køižany I

Areál Dolu Køižany I po technické rekultivaci,
prostor západnì od jámy è. 4

Dokonèená technická rekultivace, 
prostor betonového tarasu v areálu Dolu Køižany I

STRANA 3

Rekultivace Dolu Křižany I

Areál Dolu Køižany I pøed rekultivací,
prostor západnì od jámy è. 4

Ve støedu 25. ledna probìhla na ložis-
ku Pøíbram výjezdová akce skupiny
báòských záchranáøù, která se mìla po-
kusit uvolnit v jámì è. 19 prostor pro za-
pouštìní èerpadel pro èerpání dùlní vo-
dy do technologie ÈDV Pøíbram II.
V následujícím textu jsou popsány dù-
vody pro provedení této akce. 

Jáma è. 19 byla upravena pro èerpání
kontaminovaných dùlních vod do tech-
nologie ÈDV Pøíbram II v roce 2004.
V betonové zátce sahající z ohlubnì na
úrovni 454,5 m n. m. až na úroveò
429 m n. m. jsou tøi prùchodky, ve kte-
rých jsou na úrovni 427 m n. m. zavìše-
na èerpadla. Protože se pøi provozu
ÈDV ukázalo, že je vhodné zvýšit re-
tenci v ložisku tím, že bude udržována
nižší hladina dùlní vody, byla v roce
2008 do jámy zapuštìna další dvì vý-
konnìjší èerpadla na úrovni 418
a 420 m n. m. Èerpadla byla zavìšena

do prùchodky o prùmìru 1 000 mm, kte-
rá je urèena k budoucímu zasypávání já-
my. Do prùchodek urèených pro èerpa-
dla nebylo možné nová èerpadla zavìsit,
protože mají menší svìtlost, než je pro
tato dvì èerpadla tøeba.

Pøi výmìnì porouchaného èerpadla
v øíjnu 2016 se projevily potíže s vyta-
žením èerpadel z prùchodky 1 000 mm,
spoèívající v zachytávání èerpadel o nì-
jakou pøekážku, pravdìpodobnì pùvod-
ní výstroj jámy, na úrovni 425 m n. m.
I v minulosti se stávalo, že zapouštìní
a vytažení èerpadel v tomto místì nešlo
úplnì hladce, ale v øíjnu 2016 se to uká-
zalo jako takøka nemožné. Protože je žá-
doucí v èerpání dùlních vod z této úrov-
nì pokraèovat, byl proveden kamerový
prùzkum a kontaktováni pamìtníci po-
dílející se na betonáži zátky. Tak bylo
potvrzeno, že se v profilu zapouštìní
èerpadel opravdu nachází pùvodní vý-

stroj jámy. Úkolu odstranit tuto pøekáž-
ku se ujala ZBZS. 

Záchranáøi Jan Baier, Martin Bartoní-
èek a František Branda vedení vedou-
cím ZBZS Ing. Karlem Uhrem se po
pøíjezdu pustili do práce jako sehraná
parta zkušených profesionálù. Náladu
a chut’ do práce jim nepokazilo ani vel-
mi mrazivé poèasí a ve spolupráci s Pro-
vozem Pøíbram rychle nainstalovali po-
tøebné vybavení. 

Práce v jámì se ujal záchranáø Franti-
šek Branda. Na malé laminátové se-
daèce zavìšené na lanì, vybaven dýcha-
cí maskou s pøívodem vzduchu z povr-
chu, èelovkou, komunikátorem a auto-
genním øezákem, byl spuštìn potrubím
o prùmìru 1 metr do hloubky více než
30 metrù. Takto zavìšen pak pod spod-
ním koncem zátky ètyøi hodiny odøezá-

Ing. Uher asistuje 
pøi spouštìní p. Brandy

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Báňská záchranná služba na ČDV Příbram II 



Státní podnik DIAMO, odštìpný zá-
vod ODRA, pøipravuje realizaci sa-

naènì-rekultivaèní stavby „Rekultivace
odvalu Urx“. 

Odval bývalého dolu Urx se nachází
v údolní nivì mezi korytem øeky Odry
a vrchem Landek v katastrálním území
Petøkovice u Ostravy. Jedná se o antropo-
genní útvar vzniklý skládkováním hluši-
nového materiálu z èernouhelného dolu
Urx. Skládkování hlušiny na zdejším
odvalu bylo ukonèeno v roce 1973, kdy
byla ukonèena i doprava uhlí na povrch
jámou Urx 1. V následujícím období bylo
uhlí dopravováno podzemím na dùl Ví-

tìzný únor. Samotná tìžba
v dùlním poli dolu Urx byla
ukonèena v roce 1991 a v ro-
ce 1992 byl proveden zásyp jámy. V sou-
èasné dobì je plocha odvalu o celkové
rozloze cca 12 ha porostlá pøevážnì nále-
tovými døevinami. Ve vegetaèním období
je území témìø nepøístupné, což je zpùso-
beno pøedevším stále se rozšiøujícími plo-
chami s výskytem invazivní køídlatky
a absencí chodníkù a stezek pro pìší. 

Vzhledem k umístìní lokality v bezpro-
støední blízkosti areálu Landek Park –
Hornické muzeum by mìlo území sloužit
k rekreaci a relaxaci návštìvníkù muzea. 

Úèelem pøipravované sanaènì-re-
kultivaèní stavby je proto zpøístupnìní
plochy bývalého odvalu, které spoèívá
pøedevším v likvidaci porostù køídlatky
v celkovém rozsahu cca 2 ha. Dále bude
provedena výchovná a zdravotní pro-
bírka stávajících porostù, odstranìní
èerných skládek (komunální odpad,
zbytky sutí a betonových stavebních
konstrukcí). Plochy uvolnìné po odstra-
nìní køídlatky budou doplnìné skupino-
vou výsadbou døevin. Stávající pozù-

statky stezek pro pìší
budou v rámci realizace
stavby upravené a dopl-

nìné stezkami novými tak, aby vytvoøi-
ly malý vycházkový okruh o celkové
délce cca 350 m. Navržené úpravy zpøí-
stupní temeno odvalu, které by v bu-
doucnu mohlo sloužit jako místo pro od-
poèinek. Vzniknou zde zatravnìné plo-
chy (palouky) doplnìné skupinovou vý-
sadbou døevin. Území tak bude pøipra-
vené pro další využití, napø. nauèné
stezky, pikniková místa – lavièky, krytá
posezení, altánky apod. 

Odval Urx se nachází na ploše, pro

kterou je v Územním plánu Ostravy sta-
noven požadavek na zpracování územní
studie, která stanoví podmínky pro
komplexní prostorové øešení dané loka-
lity. Návrh na zpracování pøedmìtné
studie byl pøedán útvaru hlavního archi-
tekta Magistrátu mìsta Ostravy. Teprve
po vložení schválené územní studie do
evidence územnì plánovací dokumenta-
ce mohou být zahájeny práce na zpraco-
vání dokumentace pro územní øízení
a následnì stavební povolení. 

Ing. Lenka Landová 
technik sanaènì-rekultivaèních 

prací, o. z. ODRA
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Báňská 
záchranná služba
na ČDV Příbram II 

Odkrytá jáma è. 19 – zleva 
Ing. Uher, p. Baier, p. Bartoníèek

František Branda se spouští do jámy è. 19 

val pùvodní výstroj jámy. Pøes velice
složité podmínky a vìtší rozsah práce,
než se pùvodnì pøedpokládalo, se mu
podaøilo podstatnou èást pøekážek od-
stranit. Úspìšnost zásahu se potvrdila
další den, když zapouštìní èerpadel
probìhlo bez zásadních komplikací. 

Parta záchranáøù proto zaslouží vel-
ké podìkování za pracovní nasazení
a pøístup ke splnìní nároèného úkolu. 

Ing. Ladislav Kramáø 
vedoucí Provozu èisticích stanic

Pøíbram, o. z. SUL

DOKONČENÍ ZE STR. 3

Rekultivace odvalu Urx 

Èlenové hornického spolku zavítali
v únoru letošního roku do støedosloven-
ské Banské Štiavnice na 17. celoslo-
venský hornický ples a 25. hornický ples
Banskoštiavnicko-hodrušského spolku.
Ples se odehrával v sále Hotelu Grand
Matej. Vìtšina pøítomných pánù byla
obleèena v hornické uniformì, dámy
v dlouhé veèerní róbì. Poøadatelem ple-
su byl místní banický spolek. Ples uvedl
pøedseda spolku Richard Kaòa a pøedse-
da ZBCS Slovenska Erik Sombathy.
Prostøedí bylo velmi vkusnì vyzdobeno.
K tanci a poslechu hrála kapela z Brati-
slavy. Ples konèil až v ranních hodinách.

V rámci této akce jsme mìli možnost
se podívat po delší dobì do zlatorudné-
ho dolu v Hodruši. Pro ty, co se o hor-
nictví nezajímají, je to jediný èinný
rudný dùl ve støední Evropì na zlato.

Tìžba zlata probíhá
v hloubce 600–800 m
pod povrchem. Pøed nì-
kolika lety byly dobývá-
ním pøekøíženy bansko-
štiavnické rudné žíly
a výsledkem je již skoro
dvacetileté dobývání
zlata na Slovensku. Prù-
vodcem nám byl spolu-
majitel firmy Richard
Kaòa. V místním ba-
nickém muzeu na Bani
Starovšechsvätých jsme
zhlédli jeho celoživotní
sbírku minerálù.

Zdaø Bùh
Karel Neuberger

Hornicko-historický
spolek Støíbro

Banický ples v bývalém hornickém městě Banské Štiavnici
Baòa Starovšechsvätých

Úèastníci exkurze v zlatorudném dole v Hodruši

Skládka

Pod Landekem Landek

Landek

Důl Anselm (Urx)
Hornické muzeum

Petřkov ice

Pod Landekem

Odra

Odra

Odra

Odra

Pod Landekem

Skládka

Skládka

Skládka

Skládka

Skládka – stavební sut’

Výchovná a zdravotní probírka porostů

Pod Landekem



V sobotu 18. 2. 2017 se ve sportovní
hale ve Stráži pod Ralskem uskuteènil
5. roèník turnaje v halové kopané o pu-
tovní pohár øeditele s. p. DIAMO, o. z.
TÚU. Pøedchozími vítìzi turnaje se po-
stupnì staly týmy NDS – PARTA,
TORNÁDO CHÚ, TAXIS TEAM
a SVRT. Nastala tedy otázka, zda si nì-
jaký tým sáhne na pohár podruhé, nebo
jej do držení získá tým s novým ná-
zvem. Po krátkém zahájení turnaje roz-
hodèí pan Popeláø svým hvizdem nejen

oprášil svoji píšt’alku, ale zároveò rozto-
èil kolotoè patnácti zápasù, ve kterých
padlo celkem 65 branek. 

Turnaje se zúèastnilo 6 týmù, které si
vzájemnì pomìøily síly systémem kaž-
dý s každým po dobu 12 minut. Na
høišti se objevila spousta souèasných
i bývalých aktivních fotbalistù, kteøí
pøedvádìli své umìní, a rozhodnì bylo
na co koukat. Každé utkání nabídlo dra-
matiènost, zápletku, emoce, soutìži-
vost, ale vyhrát mohl jen jeden tým. Jak

už to tak bývá, jedna vìc jsou papírové
pøedpoklady a druhá vìc pak realita na
høišti. A nutno podotknout, že veškeré
papírové pøedpoklady byly v podstatì
„zmuchlány“ a hozeny do koše. O pr-
venství si to rozdaly týmy NDS ML
a TORNÁDO CHÚ, které se paradoxnì
ani nesešly v plné síle a hrály pouze
s pìti hráèi bez støídání. Tým NDS ML
šel do boje s mírnou výhodou, staèila
mu k vítìzství v turnaji i remíza. Nako-
nec v dramatické bitvì strhl vítìzství na
svoji stranu v pomìru 2 : 1 tým TOR-
NÁDO CHÚ a stal se prvním týmem,
který dostal putovní pohár podruhé do
svého držení. Støíbro zùstalo sympatic-
ky hrajícímu týmu NDS ML, který mìl

ve svém støedu i nejlepšího støelce tur-
naje Marka Libicha. Na tøetím místì
bral bronz loòský vítìz, tým SVRT,
a ètvrtý bez medaile skonèil tým
NDS – PARTA, zøejmì nejvìtší papí-
rový favorit na titul. Pátý skonèil
tým E – TEAM a šestý byl tým
VOKURKY. Závìreèného vyhodnoce-
ní výsledkù turnaje se tradiènì zúèast-
nil i øeditel DIAMO, s. p., Ing. Tomáš
Rychtaøík, který všem týmùm pøedal
ceny, prvním tøem týmùm medaile a ví-

tìzi pak putovní pohár. 
Závìrem je potøeba podì-

kovat všem úèastníkùm za
hladký a bezproblémový prù-
bìh celého klání, Vildovi
Válkovi pak za fotogalerii
z celého sportovního dne,
a zároveò pozvat i na 6. roè-
ník, který jistì nabídne opìt
zajímavou podívanou. 

Ke èlánku spoluorganizá-
tora, p. Èendy Holého, ne-
mám co dodat, plnì vystihuje
sobotní atmosféru turnaje.
Turnaje fotbalistù jsou super.
Bowlingový turnaj è. 9 se po-
malu naplòuje a o støeleckou
trofej je také zájem. Co naše
poháry v tenise, nohejbale
a stolním tenise? Nepráší se
na nì zbyteènì dlouho? Ne-
najde se nikdo, kdo by po-
slední držitele vyzval? Ozvì-
te se.

Vilda Válek

V sobotu 11. února 2017 se
uskuteènil ve Stráži pod
Ralskem první Hornický ples,
jehož poøadatelem byl Hor-
nicko–historický spolek pod
Ralskem (dále jen HHS).
Hned v úvodu se sluší øíci, že
tento ples pøipomnìl, že hor-
nictví má v našich zemích tisí-
ciletou tradici (již tìžba za
Keltù) a že horní zákon (Ji-
hlavský horní zákon) pochází
z roku 1249.

Hornický ples byl zahájen
èestným slavnostním pocho-
dem horníkù a pøátel hornic-
tví za tónù akademického
pochodu vìdecké rady
VŠB – TU Ostrava. V èele
prùvodu byl nesen prapor
HHS. Po slavnostním nástu-
pu byla úèastníkùm plesu
pøednesena zdravice, a to jak
od èeského krále Václava II.,
tak od pøedsedy HHS. Poté
bylo podìkováno sponzorùm
plesu a vyvrcholením vlastní-
ho zahájení bylo zazpívání
nejkrásnìjší hornické karmí-
ny (písnì) – hornické hymny
„Hornický stav budiž velebe-
ný“. Potom již zaèal vlastní
ples.

O jeho kulturní zpestøení se
postaral soubor lidových pís-
ní a tancù Hlubina, který
k nám zavítal až z Ostravy.
V prùbìhu plesu mìl tento
soubor nìkolik vystoupení,
mezi nimi nechybìl ani slav-
ný „Skok pøes kùži“. Mnozí

návštìvníci pøiznali, že „skok“ vidìli
poprvé v životì. Oživením plesu byla
i písnièka „Kamarádi, dolù sfárejme“,
kdy se pøi refrénu této písnièky vzájem-
nì obchází kamarádi napøíè sálem a pøi-
t’ukávají si „kytièkami“ (sklenicemi)
naplnìnými „posvátnou mastí“ (pivem).

Díky sponzorùm bylo v tombole na
300 krásných cen a v pozdních veèer-
ních hodinách byl uskuteènìn i „pivní
souboj“ o hodnotné ceny, který spoèíval
v tom, kdo ze tøí soutìžících vypije nej-
rychleji pùllitr piva. Odmìnou pro vítì-

ze byl krásný plastový model Tatry
T 148 o nosnosti 100 kg! Další soutìžící
se museli smíøit „pouze“ s malými mo-
dely a kalendáøi výrobce traktorù Zetor.

K poslechu a tanci hrál orchestr
Domestic, úèast na plese èítala témìø 200
návštìvníkù a již nyní HHS pøipravuje
hornický ples na rok 2018, nebot’hornic-
tví neodmyslitelnì k tomuto mìstu patøí!

Za HHS pod Ralskem Ing. Eduard
Horèík a Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

Foto poskytl 
Ing. Jiøí Wlosok a Karel Kuna
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Utkání TORNÁDO CHÚ - SVRT

NDS-ML zleva: Èenda Holý, Martin Libich, Tomáš Svíèka, Tomáš Janeèek 

SVRT stojící zleva : Martin Sukovatý, Ladislav Rejzek, Petr Kusý, Ing. Jiøí
Hauzer, Jiøí Suchopárek; dole zleva: Vojtìch Šimon, Jaroslav Folprecht 

5. ročník Poháru ředitele v halové kopané

Vítìzné TORNÁDO CHÚ s Ing. Tomášem Rychtaøíkem (stojící první zprava). Hráèi,
zleva: stojící Radim Vìchet (pro nemoc nehrál, ale fandil) Horáèek Petr, Pavel Hurdes,
Václav Šmíd, dole zleva: Pavel Hurdes ml., Jakub Šmíd 

Skok pøes kùži v podání ostravského souboru Hlubina

Slavnostní pøivítání navštìvníkù
plesu èleny HHS pod Ralskem

Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu
Dovolte mi pozvat Vás na devátý roèník této soutìže.

Termín: 28. 3. a 30. 3. 2017 vždy od 15:00 do 17:30
Místo: liberecká Home Credit Arena 

Soutìž je pro ètyøèlenná bowlingová družstva z úsekù.

Kategorie: muži - ženy - smíšená družstva

Pøihlášky a startovné na ceny 200 Kè/družstvo 
pøijímám do 8. 3. 2017.

Jedná se zároveò o kvalifikaci 
na DIAMO Cup 2017 poøádaný o. z. SUL.

Vilda Válek 
valek@diamo.cz 



V listopadu roku 2016 byly ukonèeny
sanaèní práce dùlní škody na šachetní
budovì jámy Anna. Ta se nachází v zá-
padní èásti bøezohorského rudního reví-
ru a zaražena byla roku 1789. Hloubení
dolu bylo zastaveno roku 1941 a v roce
1980 byla jáma nezpevnìným zásypo-
vým materiálem a dvojicí betonových
desek zlikvidována. Bylo dosaženo
39. patra a celkové hloubky 1 464 m.

Geologické okolí jámy je tvoøeno
horninovým masivem pevných skalních
sedimentù s prùrazy strmých žil diabasù.
Jámový stvol Anna v zájmovém úseku
protíná Jílovitá porucha, která má jako
významná tektonická porucha zásadní
vliv na celkovou stabilitu jámového
stvolu a okolního horninového masivu.
V dùsledku prùsakù atmosférických srá-
žek do podzemí v okolí šachty Anna do-
šlo k tomu, že horninový masív vlivem
pùsobení hypergenních èinitelù pozvol-
na degradoval, primární nerozpustné ne-
rosty, z nichž je složen, se zmìnily v roz-
pustné sekundární nerosty. Ty byly po-
zvolna vyplavovány, horninový masív
byl oslabován, na což reagují pøímé
rozvolòovací procesy a nepøímé
rozvolòovací procesy. To se projevilo

deformací povrchu. Tento proces, který
je velmi dlouhodobý, nelze definitivnì
zastavit. Lze pouze odstranit jeho ná-
sledky a podstatnì zpomalit jeho postup.

V roce 2011 byla nevyhovující deska
na 2. patøe podepøena novou vyztuženou
betonovou deskou kotvenou svorníky do
stìn jámy. V roce 2012 byly provedeny
sanaèní práce, které stabilizovaly
nezpevnìný zásyp v úrovni povrch –
2. patro, zpevnily JV stìnu stvolu jámy
mezi výztuží a skalní stìnou a stabilizo-
valy pøímé i vzdálenìjší podloží objektu,
vèetnì ovìøené rozvolnìné zóny Jílové
poruchy. Tím významnì zvýšily stabilitu
pøedmìtného objektu a povrchu v bez-
peènostním pásmu jámy. V následujícím
roce probìhly dokonèovací sanaèní prá-
ce, pøi kterých byly ke stabilizaci podlo-
ží objektu šachetní budovy použity sa-
naèní vrty délky 6–16 m a stabilizaèní
mikropiloty s délkou 6 m. Cílem tìchto
sanaèních prací bylo zpevnit ovìøené
stlaèitelné podloží poruchové rozvolnì-
né zóny v podloží objektu sanaèní smìsí
a pomocí stabilizaèních mikropilotù pak
zvýšit únosnost stávajících základù,
a tak zamezit nerovnomìrnému sedání
a deformaci objektu. Provedenými pra-

cemi byla zajištìna a zvýšena stabilita
základù a podloží objektu šachetní budo-
vy v bezpeènostním pásmu jámy Anna
a bylo odstranìno havarijní nebezpeèí
vyplývající z nekontrolovatelného a ne-
rovnomìrného lokálního sedání objektu,
èímž byly podchyceny základní aspekty
deformace budovy.

V dubnu roku 2014 byla pravidelným
geodetickým mìøením potvrzena stabi-
lita podloží i budovy. Na základì toho
byl vypracován znalecký posudek, dle
kterého bylo doporuèeno provést zajiš-
t’ovací práce již pøímo na budovì. Ha-
varijní stav stavebních konstrukcí bu-
dovy bylo mezitím nutné na základì
statického návrhu provizornì zajistit
vnìjšími podpùrnými prvky, aby nedo-
šlo ke zøícení kamenného opláštìní. Po
získání stavebního povolení a finanè-
ních prostøedkù na opravu byly v èerv-
nu roku 2016 externím dodavatelem za-
hájeny práce na samotné opravì ša-
chetní budovy. Bylo nutné odstranìní
všech porušených nosných konstrukcí
a jejich následné obnovení. Postupova-
lo se od základù po menších úsecích,
aby nedošlo k náhlému kolapsu. Nej-
prve byl vybourán stávající kamenný

základ, který byl nahrazen roznášecí že-
lezobetonovou deskou. Po vyzrání des-
ky byla znovu vyzdìna nosná stìna
a vnìjší kamenný obklad. Podoba spá-
rování kamenného obkladu byla kon-
zultována s pracovníky NPÚ, vzhledem
k tomu, že budova je na seznamu ná-
rodních kulturních památek ÈR. Byly
vymìnìny poškozené výplnì otvorù, je-
jichž podoba musela být dle požadavkù
NPÚ replikou historických výplní z po-
loviny 19. století. Jako pøi vìtšinì re-

konstrukcí i zde se bìhem realizace na-
razilo na skuteènosti, se kterými se pøe-
dem nepoèítalo, což mìlo za následek
prodloužení oprav o jeden mìsíc oproti
pùvodnímu harmonogramu. Práce tak
byly ukonèeny k poslednímu dni listo-
padu 2016. Tento den byla stavba i pøe-
dána majiteli nemovitosti a dùlní škoda
tak byla zlikvidována.

Ing. Ladislav Hešnaur, námìstek
øeditele o. z. pro techniku a výrobu 

o. z. SUL Pøíbram

Šachetní budova po dokonèení sanaèních prací

proti mnì a došlo to až k soudu, ponìvadž mì chtìli nìjakým
zpùsobem vyøadit. Byl jsem odsouzený na devìt mìsícù nepod-
mínìnì. Jenže ten rozsudek byl amnestovaný ještì pøed tím, než
jsem nastoupil výkon trestu. Odvolali mì tedy dìlat na podniku
na ekonomický úsek. To jsem mìl pøístup jak k tajným, tak
i k pøísnì tajným vìcem. Ten pøístup mnì tam zùstal. A po tøech
týdnech mì zase zavolali, abych nastoupil na Pøehradì, že prý
nìjaký Ing. Hašler byl odvolaný na Kubu, tak abych pøevzal po
nìm místo. Tam bylo pìknì, moc pìknì. V létì, v zimì, v kaž-
dém období.

Na Pøehradu mám památku: (pozn. red.: Pan Hanuš ukazuje
chybìjící èlánek prstu na palci levé ruky.) „Byl provedený odstøel
a bylo potøeba dostat nahoru materiál a já jsem se tam šel podívat,
aby nedošlo k maléru, a sám jsem to chytil.“ Za nìjaký èas jsem
pak pøešel zpátky na podnik do Trutnova, to už tam na Ryb-
níèkách byl vedoucí Ing. Kolek. Jednou za mnou pøišel a povídá:
„Tady máš dekret, budeš dìlat závodního na Chotìboøi.“ Tak
jsem nastoupil v Chotìboøi. Potøeboval jsem pøibrat v té dobì 200
nebo 300 lidí. Shánìl jsem je po celém okolí. Vybavuji si odtam-
tud zážitky dobré, ale také zlé. Stala se mi tam taková nepøíjemná
záležitost. Bylo tam tak 200–300 zamìstnancù, kterým jsem poèí-
tal výplaty, dával jsem to do úètárny na vypracování do mincov-
ny, tak to bylo nastavené. Já jsem sám zpracovával výplaty až pro
300 lidí. Dìlalo se to tak, že já jsem podklady osobnì posílal na
podnik do Trutnova a druhý den mi to pøivezli hotové pro banku,
abych mohl vyzvednout peníze. Ale stalo se, že já jsem to do
Trutnova poslal normálnì s tím, že vedoucí povrchu to pøiveze
zpracované ke mnì. Druhý den mìla být výplata. Jenže on to
nepøivezl, tak jsem sedl na motorku a jel do Trutnova, abych to
osobnì pøevzal. Vyjednal jsem s bankéøkou, která mi banku vždy-
cky zaøizovala, že tam mzdy zadrží, než se vrátím z Trutnova.
Když jsem tam dorazil, už byla pryè z banky a já nemìl peníze na
výplaty a lidé se bouøili. Okresní výbor mìl tenkrát nìjakou tu re-
zervu v trezoru, tak jsem s nimi vyjednal, že mi ty peníze na vý-

platy pùjèí. A tak se skuteènì stalo. Problém byl
ještì pøi vydávání výplat, protože jsem nemìl drob-
né. Samozøejmì, že byly i dobré zážitky. Já jsem
organizoval hodnì soutìží, zamìstnancùm šlo o to,
kdo vyhraje, protože ten první dostal více penìz,
pochopitelnì.

V Chotìboøi se razila šachta do hloubky asi 300 metrù a pøed-
pokládali jsme, že tam bude dostatek kvalitního materiálu. Rozje-
li jsme pøekopy na jednu stranu, na druhou stranu, až do vzdále-
nosti nìkolika set metrù, a nikde nic. Chotìboø èasem odumírala,
ponìvadž se nepøišlo na to, kam se ta žíla ztratila.

V roce 1958 jsem pøešel z Rožínky zpátky do východoèeských
dolù. Ale zaèalo se tam mluvit o tom, že se doly budou zavírat,
zaèala tam panovat nervozita mezi techniky. Zavolal jsem tedy
Ing. Kolkovi, jestli bych se mohl vrátit zpìt na Rožínku, a on øe-
kl: ,,Dobøe, ohlas se u Ing. Brahy.“ Ing. Braha, to je mùj takový
blízký èlovìk. Až do roku 1968, do mého odchodu do dùchodu,
jsem tedy pracoval opìt na Rožínce. V pátek jsem vždycky pøijel
a v pondìlí zase odjel. Bydlel jsem v Hradci, domù jsem dojíždìl
na víkendy. V té dobì jsem byl na Rožínce provozní odboru. My
jsme se ráno zvedli, rozprchli jsme se po závodech. Pak jsme dì-
lali svou práci v kanceláøi. Na Rožínce byla postavena nová bu-
dova, jako podnikové øeditelství, takže místa tam bylo dost.

Já vám øeknu, že zùstalo spoustu uranu v zemi. To byly kvalitní
smolince, nevyèíslitelné hodnoty, to se odstøelovalo. Když byl
pøilepený smolinec mezi rudnou žílou, tak se to odstøelovalo sla-
bými trhavinami, aby se neporušil. Na dobývce byly rozložené
plachty, a když se to odstøelilo, horníci ten smolinec po dro-
beèkách sbírali. Byli za to také dobøe placení, pochopitelnì. Smo-
linec ovlivnil zdraví mnoha lidí.

Stalo se také, že jednoho ruského horníka, který dìlal lamaèe na
dobývce, to zasypalo na Svornosti. Dostali jsme se k nìmu asi za
hodinu, dostali jsme ho odtamtud a on vyskoèil, nic mu nebylo.

Na Rybníèkách jsem se setkal také s Milanem Malým
a Ing. Opltem, s tìmi jsem kamarádil. Hodnì jsme se stýkali.
Když jsem skonèil na Rybníèkách, sehnal jsem si v Hradci za-
mìstnání na øeditelství zemìdìlských staveb.

Co se týèe technologií a mechanizace, v rudných dolech se me-
chanizace dopravy nìjak nepoužívala, jen že se odsypávalo
z tìch jednotlivých komínù a dole se to odsypávalo do vozíku na
odvaly ven. A na uhelných dolech, tak tam byla mechanizace
vìtšinou, když už byl velmi malý úklon, ponìvadž tam bylo vìt-

šinou uhlí dobýváno stìnováním. Pokud byl malý úklon, tak se
používala technika jiná – pásová doprava a tak dále. To je jiný
systém uhlí a rudy. Když jsem byl v dùchodu, nabídly mi Kla-
denské uhelné doly práci, dìlal jsem tam pro Kladno, vìnoval
jsem se hodnì vìtrání dolù, vypracoval jsem projekt, využil jsem
rudné systémy. Vyrazil se komín od spodu nahoru. Všichni byli
úplnì zdìšení. Ing. Standa øíkal:,,Já nespím, èekám, co se bude
dít.“ Prorazili jsme to za dva mìsíce. Oni mìli zpracovaný pro-
jekt asi na tøi roky. Když jsme to prorazili, vìtrání bylo zajištì-
né.

Ve Svatoòovicích na uhelných dolech jsem také mìl jeden ta-
kový úspìch s vìtráním dolù, tam už byla situace taková, že tam
pracovali nazí. A já jsem tam provádìl uèitelky na exkurzi. Shora
na mì volali, at’ je tam nevedu do toho rubání, tak jsem øíkal, že
je protáhnu dole, at’ vidí, jak se doluje, jaké je tam vìtrání. Byla
to fuška. Mìli jsme ventilátory. Nejdøíve bylo dole horko, pak,
když jsme udìlali vìtrání, zase zima. Tak øíkám: „Vyfasujte had-
ry a obleète se na to.“ Tak to jsou rozdíly mezi uhelnými a rudný-
mi doly.

Taky je tøeba øíct, že nìco jiného je geologie a nìco jiného je pro-
voz. Jak už jsem øíkal, já jsem vìtšinou mìl takový systém, že jsem
horníky poutal na nìjakou soutìž, protože, když se podaøilo, tak se li-
di mohli zaplatit, a to je motivace. Geologický prùzkum je základ, ale
u provozu, tam se už nekouká tolik na geologa. Já jsem si tøeba držel
geologa na závodì, ten mì
informoval o tom, co se
dìlo, ale hlavnì šel provoz
dopøedu. Hlavní dùraz byl
kladen na to, kolik se vy-
doluje, kolik se vyrazí
a tak dále, záleželo na
rychlosti práce. To je stej-
né, at’ je to na rudných do-
lech, nebo uhelných.

Když jsem skonèil, cel-
kem se mi po práci stýs-
kalo. Když to šlo, tak
jsem pomohl a makal
jsem, i když jsem byl
v dùchodu.  

Jaroslav Hanuš  
(redakènì upraveno)
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Sanovaná èást budovy zvýraznìna èervenou barvou

Obnova kamenného obkladu a vnìjší podpìrná konstrukce

Oprava šachetní budovy dolu Anna
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