
Šedesátiletá éra tìžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která
se velkou mìrou podílela na rozvoji Kraje Vysoèina, konèí. Státní
podnik DIAMO zakonèil 27. dubna 2017 tìžbu v posledním urano-
vém dole v Èeské republice za pøítomnosti ministra prùmyslu a ob-
chodu Jiøího Havlíèka, pøedsedy Èeského báòského úøadu Martina
Štemberky, radního Kraje Vysoèina pro oblast životního prostøedí
a zemìdìlství Martina Hyského a další více než stovky hostù tradiè-
ním hornickým ceremoniálem, kdy byl na povrch vyvezen symbolic-
ký poslední vùz vytìžené uranové rudy.

Na úvod zaznìla hornická hymna „Hornický stav budiž veleben“.
Slavnostní akci poté zahájil øeditel státního podniku DIAMO Tomáš
Rychtaøík pøivítáním všech pøítomných. Následnì závodní Dolu
Rožná I Pavel Vinkler pøipomnìl historii ložiska Rožná a èinnost do-
lu a vìnoval také vzpomínku horníkùm, kteøí v dole zahynuli. Jejich
památka byla uctìna minutou ticha.

Dùležitost tìžebního prùmyslu a ochranu nerostného bohatství Èes-
ké republiky zdùraznil ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek, kte-
rý ve svém vystoupení mimo jiné øekl: „I pøes útlum, který v posled-
ních letech panuje v oblastech hornictví, stát jako vlastník nerostného

bohatství pohlíží na tìžební prùmysl jako na perspektivní odvìtví,
které zabezpeèuje strategické komodity, nebot’ nerostné suroviny tvo-
øí základní ekonomické hodnoty každé zemì. Považuji za dùležité,
aby tento stát kladl dùraz na surovinovou a energetickou bezpeènost
s maximální možnou mírou využívání domácích zdrojù.“

Pøi konkrétním hodnocení èinnosti Dolu Rožná pak doplnil: „Tìžba
zde na Dole Rožná probíhala úctyhodných 60 let. Jsem rád, že mohu
konstatovat, že ložisko, ze kterého dnes bude vytìžen poslední vùz
uranové rudy, bylo racionálnì vydobyto a že uran zde získaný byl vy-
užit pro èeskou jadernou energetiku.“ Na závìr pak Jiøí Havlíèek po-
dìkoval všem, kteøí se na šedesátileté èinnosti tìžby uranu na Vysoèi-
nì podíleli. Pøedseda Èeského báòského úøadu Martin Štemberka ve
svém projevu vyjádøil pøesvìdèení, že s posledním vozíkem na Dole
Rožná konèí pouze jedna etapa èeského rudného hornictví a to jen
proto, aby zaèala etapa nová. Ocenil nároènou práci, kterou generace
havíøù na Dole Rožná odvedly, i její pøínos pro rozvoj naší zemì
a pøipomnìl, že navzdory obtížným pøírodním podmínkám byla ruda
na Dole Rožná dobývána s vysokou úrovní bezpeènosti práce, kterou
se podaøilo udržet až do vytìžení posledního vozu. Øeditel státního

podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík se vìnoval budoucnosti odštìpné-
ho závodu GEAM v Dolní Rožínce. „Vytìžením posledního vozu na
ložisku Rožná rozhodnì nekonèí èinnost státního podniku DIAMO
v této lokalitì. Kromì již rozbìhnutého projektu budování a provozu
Podzemního výzkumného pracovištì Bukov èeká odštìpný závod
GEAM nároèné období zahlazování následkù èinnosti po tìžbì uranu
v oblasti a pokraèování realizace již zapoèatých projektù,“ uvedl To-
máš Rychtaøík. 

Poté zaznìla slova závodního dolu: „Horníci ranní smìny, slyšte
mùj pøíkaz! Vytìžte poslední dùlní vùz Dolu Rožná I!“ a poslední vùz
byl za zpìvu hornické písnì „Již opìt z vìže zaznívá“ vyvezen na po-
vrch. Vùz byl následnì symbolicky pøedán spolu s pamìtním listem
øediteli státního podniku DIAMO. Celý ceremoniál pak zakonèil mi-
nistr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek slovy: „Dnes se uzavøela his-
torie jedné kapitoly hornictví v Èeské republice, která byla unikátní
nejen svou délkou, ale také tím, že ovlivnila život a nauèila hornické-
mu øemeslu nìkolik generací.“ 

Emotivní atmosféru celého ceremoniálu ještì umocnily hornické
písnì v podání Cechu pøíbramských horníkù a hutníkù. Kromì již
zmínìné hornické hymny a písnì „Již opìt z vìže zaznívá“ zaznìla
v závìru celé akce ještì píseò „Kamarádi“. Zpìv hornických písní po-
slouchali pøítomní hosté, mezi kterými byla také spousta minulých
i souèasných zamìstnancù dolu, s velkým dojetím.

DIAMO

Dnes v listě:

OBČASNÍK ROČNÍK XXII  (XXXIX)       ČÍSLO  5 KVĚTEN 2017

v Z DOLU ROŽNÁ BYL VYTĚŽEN POSLEDNÍ VŮZ URANOVÉ RUDY v VÝSLEDKY KONTROLY RADIAČNÍ OCHRANY v PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE O. Z. TÚU

V BOWLINGU vPAMĚTNÍK ING. VLADIMÍR VALENTA v INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA INTRANETU O. Z. ODRA v v UZÁVĚRKA 2. 5.  2017

Pracovníci ranní smìny Pavel Èervinka (vlevo) a Zdenìk Žák pøiváží za doprovodu èestné stráže 
Jiøího Christiana a Tomáše Novotného (vpravo) poslední vùz uranové rudy

Pøedseda ÈBÚ Martin Štemberka a ministr prùmyslu a obchodu
Jiøí Havlíèek u posledního vozu 

Cech pøíbramských horníkù a hutníkù 

Závodní dolu Pavel Vinkler hovoøí o historii dolu; za ním zleva: radní Kraje Vysoèina Martin
Hyský, pøedseda ÈBÚ Martin Štemberka, ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek, 
øeditel s. p. DIAMO Tomáš Rychtaøík 

Z Dolu Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2



Informace o Dole Rožná: Dùl Rož-
ná I je posledním uranovým dolem jak
na území Èeské republiky, tak i ve
støední Evropì. V provozu byl od roku
1957 do roku 2016, kdy byla oficiálnì
ukonèena komerèní tìžba uranu z tohoto
ložiska. Ložisko uranových rud Rožná,
které bylo objeveno v roce 1956, se na-
chází 50–60 km severozápadnì od Brna
v okrese Žïár nad Sázavou. Tìžební
èinnost zde byla oficiálnì zahájena
27. øíjna 1957 hloubením tìžní jámy R 1.
Za dobu provozu se podaøilo vybudovat
rozsáhlý tìžební podnik, který vydobyl
témìø 17 milionù tun uranové rudy s ob-
sahem 20 tisíc tun uranového kovu. Tìž-
ba uranové rudy byla nìkolikrát usnese-
ním vlády v rámci útlumového programu
prodloužena, avšak usnesením vlády
è. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla komerè-
ní tìžba uranového kovu ukonèena
k 31. prosinci 2016. Zamìstnanci státní-
ho podniku DIAMO, odštìpného závodu
GEAM budou dál zajišt’ovat èinnosti na
likvidaci dolu, zahlazování následkù tìž-
by, èerpání a èištìní dùlních vod a další
èinnosti odštìpného závodu. Èást dùl-
ních zamìstnancù se rovnìž podílí na za-
jištìní projektu Podzemního výzkumné-
ho pracovištì Bukov ve spolupráci se
Správou úložišt’ radioaktivních odpadù.

Poslední vùz pøed tìžní vìží R 1 

Pamìtní kniha s. p. DIAMOVytìžení posledního vozu  Foto: Radovan Kukutsch
Zleva: J. Šikula, P. Køíž, J. Lazárek, M. Štemberka, D. Hampejs, 
P. Koscielniak, V. Škarda, P. Vinkler a J. Havelka u posledního vozu

Ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek pronáší slavnostní pøípitek 

STRANA 2

DOKONČENÍ ZE STR. 1

V Dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy

Závìreèné slovo øeditele s. p. DIAMO 
Tomáše Rychtaøíka Zleva: J. Šikula, J. Puèan, P. Bukal a M. OndráèekPøed branou Dolu R 1 Foto: Martin Pøibil 

Souèasní zamìstnanci o. z. GEAM Závodní dolu Pavel Vinkler pøedává pamìtní listy 

Mezi hosty nechybìli ani bývalí
zamìstnanci dolu 



Jak mnozí z ètenáøù zaznamenali, rok 2016 byl v radiaèní ochranì
rokem zásadních legislativních zmìn. V èervenci roku 2016 byl vy-
dán nový atomový zákon pod èíslem 263/2016 Sb. a vešel v platnost
od 1. 1. 2017 spolu s øadou nových provádìcích právních pøedpisù.
Z nich nejdùležitìjší v oblasti radiaèní ochrany lze jmenovat vyhlášku
è. 422/2016 Sb., o radiaèní ochranì a zabezpeèení radionuklidového
zdroje, vyhlášku è. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém øízení,
a vyhlášku è. 360/2016 Sb., o monitorování radiaèní situace. Nová le-
gislativa pøinese s. p. DIAMO øadu zmìn jak v oblasti monitorování
radiaèní situace, tak pøedevším v systému øízení. Nyní se nacházíme
v pøechodném období, které nabízí všem subjektùm v rámci expo-
zièních situací své právní pomìry nové legislativì vèas pøizpùsobit.
Monitorování v roce 2016 probíhalo v souladu s dosud platným
a schváleným programem monitorování. Stejnì tak tomu bude ještì
v roce 2017, v jehož závìru by mìl mít státní podnik pøipraven nový
program, jehož souèástí již bude národní program monitorování.

Ve dnech 20.–21. dubna 2017 probìhlo na øeditelství státního pod-
niku DIAMO ve Stráži pod Ralskem závìreèné projednání výsledkù
kontroly plnìní programù monitorování. Pøedmìtem kontroly byl
pøehled, vyhodnocení a rozbor výsledkù monitorování velièin dùleži-
tých z hlediska radiaèní ochrany na jednotlivých o. z. za rok 2016.

Ze strany SÚJB se jednání zúèastnili vedoucí regionálního centra
SÚJB Kamenná Ing. Miroslav Jurda (jako vedoucí kontrolního týmu)
a inspektoøi radiaèní ochrany Ing. Jana Šeflová, Ing. Miloslav Nìmec

a Ing. Oldøich Tomášek. Státní podnik DIAMO zastupovali Ing. To-
máš Rychtaøík, øeditel státního podniku, Ing. Antonín Maršálek, ná-
mìstek øeditele pro ekologii a sanaèní práce, jeho zástupce Ing. Pavel
Vostarek a RNDr. Lenka Thinová, Ph.D., odpovìdná za soustavný
dohled nad radiaèní ochranou ve státním podniku. Za jednotlivé od-
štìpné závody se zúèastnili jejich øeditelé nebo zástupci, dohlížející
osoby a další odborní pracovníci.

Dopoledne dne 20. 4. bylo po oficiálním zahájení kontroly vìnová-
no pøehledu výsledkù monitorování, které za jednotlivé o. z. pøednes-
li postupnì odpovìdní pracovníci formou komentovaných prezentací.
Jednalo se jako vždy o výsledky monitorování pracovníkù kategorie
A a B, výsledky monitorování pracovišt’, monitorování výpustí a oko-
lí. Diskutovány byly pøedevším výsledky osobního monitorování
a pøekroèení referenèních úrovní mìøených velièin. V detailní diskusi
byly probrány jednotlivé pøípady, jejich dùvody a zpùsoby øešení.
Vývoj sledovaných ukazatelù stavu životního prostøedí za posledních
pìt a více let z hlediska radiaèní ochrany byl èasto dokumentován
graficky. Dále bylo hodnoceno dodržování povolených koncentrací
radionuklidù ve výpustech a pøedloženy prùkazy optimalizace radiaè-
ní ochrany. Dopolední jednání bylo ukonèeno podpisem protokolu.

Po spoleèném obìdì pokraèovalo jednání formou semináøe. Ing. Pa-
vel Rychtaøík informoval pøítomné o nové koncepci státního podniku
likvidace odvalù po tìžbì uranu na Pøíbramsku. Shrnul nejdùležitìjší
fakta získaná po více jak roèní práci smìøované k smysluplnému využi-
tí kameniva na odvalech. Semináø pokraèoval informací Ing. Miloslava
Nìmce o novinkách v atomovém zákonì. Ing. Nìmec se zabýval pøe-
devším zavedením pojmu „expozièní situace“, zmínil se také o národ-
ním programu monitorování. Ing. Jana Šeflová shrnula legislativní
zmìny v souvislosti s vyhláškou è. 409/2016 Sb., týkající se získání
zvláštní odborné zpùsobilosti a novinek ve vzdìlávání v radiaèní ochra-
nì. Diskuse se týkala tzv. další odborné pøípravy. Státní podnik
DIAMO by si mohl podat žádost o akreditaci k poøádání kurzù další
odborné pøípravy a pro své pracovníky kurz poøádat samostatnì tak,
aby obsahoval informace potøebné pro právì probíhající èinnosti v s. p.
Diskuse kolem nové legislativy pokraèovala do veèerních hodin.

Nejdùležitìjší výsledky monitorování za jednotlivé o. z. jsou shrnu-
ty v následujících kapitolách. Jako první vystoupili zástupci o. z.
TÚU.

TÚU, o. z., Stráž pod Ralskem

O výsledcích osobního monitorování a postupu likvidace èi renova-
ce areálù podal informaci Ing. Rostislav Dudáš. Poté RNDr. Lubomír
Neubauer ukázal nejdùležitìjší výsledky mìøení a výpoètù optimali-
zace. Všechna mìøení a analýzy pøedepsané v programu monito-
rování se uskuteènily. Èištìní sedimentù obtokového kanálu
RNDr. Neubauer dokumentoval názornì sérií fotografií. Pøíklad stu-
dia kontaminace pùdy v záplavových oblastech øeky Plouènice de-
monstroval Ing. Neubauer na lokalitì Srní Potok. V srpnu 2016 bylo
v této oblasti provedeno gama spektrometrické mìøení in situ k po-
souzení ovlivnìní ŽP radionuklidy v zátopovém území Plouènice.
Byly odebrány vzorky pùdy v hloubkových profilech na dvou identi-
fikovaných lehce kontaminovaných úsecích a v oblastech pozaïo-
vých, mimo záplavové území. Dále byly odebrány vzorky sena a trá-
vy. Cílem mìøení bylo stanovit ozáøení reprezentativní osoby v øetìz-
ci pastva – skot – maso + mléko – èlovìk, zájmovým radionuklidem
bylo Ra–226. Na základì výpoètu vnìjšího a vnitøního ozáøení zpù-
sobeného nalezenou kontaminací bylo zjištìno, že pokud se konta-

minované území využívá pro pastvu, je roèní
efektivní dávka pro èlovìka, který by zkonzu-
moval kontaminované maso i mléko pasoucího se
skotu, zanedbatelná.

Osobní monitorování radiaèních pracovníkù ka-
tegorie A je v o. z. TÚU provádìno za pomoci
osobních dozimetrù. K urèení osobních dávek se
používá osobní dozimetr OSLD (slouží k urèení
efektivní dávky ze zevního ozáøení záøením gama)
a dozimetr OD ALGADE (slouží k urèení úvazku
efektivní dávky z inhalace produktù pøemìny ra-
donu a úvazku efektivní dávky z inhalace dlouho-
dobých radionuklidù uran–radiové øady emitují-
cích záøení alfa). Vyhodnocování výsledkù osob-
ního monitorování a pøedávání výsledkù do
CRPO je v o. z. TÚU smluvnì zajištìno se
SÚJCHBO, v. v. i. Osobní dozimetry jsou vy-
hodnocovány v mìsíèních intervalech. Výsledky
osobního monitorování jsou mìsíènì pøedávány
pøíslušným vedoucím zamìstnancùm. Pro radiaèní
pracovníky kategorie B se efektivní dávka stanoví v souladu s legisla-
tivou odhadem na základì doby strávené na pracovišti a prùmìrného
ozáøení na pracovišti. Pro radiaèní pracovníky kategorie B, krátkodo-
bì pracující v kontrolovaném pásmu nebo trvale pracující ve sledova-

ném pásmu, se odhad efektivní dáv-
ky provádí ètvrtletnì, pro ostatní se
provádí jednou roènì.

Radiaèní pracovníci kategorie
B pracující s uzavøenými záøièi (vy-
braní zamìstnanci støediska moni-
torování a karotáže) jsou vybaveni
osobním dozimetrem OSLD (slouží
k urèení efektivní dávky ze zevního
ozáøení záøením gama) a neutrono-
vým dozimetrem Neutrak 144–J
(slouží k urèení efektivní dávky ze
zevního ozáøení neutronovým záøe-
ním). Osobní dozimetry jsou vy-
hodnocovány v mìsíèních interva-
lech. Odhad efektivní dávky je sta-
noven jako souèet dávek z obou do-
zimetrù. Vyhodnocování osobních
dozimetrù OSLD a Neutrak 144–J
je smluvnì zajištìno s VF, a. s.,

Èerná Hora, výsledky jsou zasílány na o. z. TÚU.
Hodnoty vybraných efektivních dávek pracovníkù kategorie

A a B o. z. TÚU v roce 2016 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tabulka 1 – Maximální a kolektivní efektivní dávka radiaèních
pracovníkù kategorie A za pìtileté období               

• Pìtiletý limit: 100 mSv. 

Z tabulky 1 je zøejmé, že maximální a kolektivní dávka radiaèních
pracovníkù kategorie A v pìtiletém období postupnì klesá.

Tabulka 2 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální
a kolektivní efektivní dávka              

Tabulka 2 dokládá, že v roce 2016 nedošlo u radiaèních pracovní-
kù kategorie B k výraznìjší zmìnì v roèní efektivní dávce. Prùmìrná
roèní efektivní dávka je na stejné úrovni od roku 2012.

V rámci monitorování pracovišt’ a velièin monitorovaných na vý-
pustech a v okolí o. z. TÚU referenèní vyšetøovací ani zásahová úro-
veò nebyla pøekroèena. Radiaèní ochrana v okolí o. z. TÚU je tedy
optimalizována. Z tabulky 3 je zøejmé, že ve všech dotèených obcích
jsou efektivní dávky pro jednotlivce z obyvatelstva dlouhodobì na
stejné úrovni.

Tabulka 3 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce z obyvatel-
stva v obcích v okolí o. z. TÚU

SUL, o. z., Pøíbram 

O prùbìhu a výsledcích monitorování velièin a parametrù dùleži-
tých z hlediska radiaèní ochrany referovali Ing. Radek Bican

a Mgr. Martin Èermák. Program monitorování osobního, pracovního
prostøedí a okolí v roce 2016 byl naplnìn. Odštìpný závod Správa
uranových ložisek Pøíbram provádí rozsáhlou èinnost na území Èeské
republiky a soustøeïuje se pøedevším na èištìní dùlních vod.

Výsledky osobního monitorování pracovníkù kategorie B shrnuje
následující tabulka 4.
Tabulka 4 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální 
a kolektivní efektivní dávka       

Prùmìrná a maximální dávka v roce 2016 klesla, navýšení kolek-
tivní dávky je dáno vyšším poètem pracovníkù. K efektivní dávce
nejvíce pøispívá úvazek efektivní dávky z inhalace dlouhodobých ra-
dionuklidù uran–radiové øady emitujících záøení alfa, tvoøící tradiènì
podstatnou èást efektivní dávky. 

V rámci monitorování pracovištì došlo k pøekroèení zásahové
úrovnì objemové aktivity radonu (OAR) na ÈDV Pøíbram II. Pøekro-
èení bylo ojedinìlou událostí a situace byla vyøešena utìsnìním ne-
tìsností u vstupu dùlní vody do nádrže. Nìkolik pøekroèení vyšetøo-
vací úrovnì bylo øešeno v souladu s platným programem monitorová-
ní. Pøijatá opatøení vedla vždy ke snížení hodnot mìøených velièin
pod vyšetøovací úroveò (VÚ). 

Program monitorování výpustí do povrchových vod a do ovzduší byl
naplnìn v plném rozsahu. Plánovaný poèet mìøení v rámci monitorová-
ní výpustí byl dodržen, nebyly pøekroèeny vyšetøovací úrovnì u sledo-
vaného ukazatele OAR na ohlubních, bilanèní limit (BL) pro výpust’
v oblasti Mydlovary nebyl pøekroèen. Na Zadním Chodovì probíhá do-
sud pokusné vypouštìní dùlních vod bez èištìní. Kumulace radionukli-
dù v sedimentech melioraèní strouhy je pøevážnì závislá na množství
srážek a neovlivòuje dosud sedimenty v Hamerském potoce. Situace na
této lokalitì je peèlivì monitorována nad rámec stanoveného programu
(koncentrace radionuklidù ve vodì i v sedimentech). Probíhá zde také
experiment Masarykovy University se zadržováním Ra–226 v tìlese
mokøadu, kudy je odvádìna cca 1/4 dùlních vod, k vyzkoušení doèišt’o-
vacích možností mokøadu, jako alternativního zpùsobu èištìní.

Výsledek monitorování okolí v oblasti Pøíbram je shrnut v tabulce
5. Nejvýznamnìjší podíl na E má stále úvazek efektivní dávky z inha-
lace produktù pøemìny radonu a úvazek efektivní dávky ze zevního
ozáøení záøením gama. I nadále pøetrvávají lehce zvýšené hodnoty
efektivních dávek pro skupinu obyvatel, hodnocených podle výsledkù
mìøení na bodì Brod B –  3 a Brod B –  2. V rámci optimalizace ra-
diaèní ochrany byla v Brodu è. p. 6 ve 2. ètvrtletí roku 2016 instalová-
na speciální monitorovací stanice Ramonis, kterou se podaøilo v obci
umístit díky vstøícnosti obèanù. Hlavními výstupy mìøení jsou kon-
centrace radonu, produktù pøemìny radonu, dávkový pøíkon a meteo-
rologické parametry, které umožní posoudit zdravotní dopady blízké-
ho odvalu š. è. 15. V zimní sezónì probìhlo na základì zájmu obèanù
v obcích Brod, Lešetice a Konìtopy bezplatné mìøení koncentrací ra-
donu v obydlích ve spolupráci DIAMO, s. p., a SÚJCHBO, v. v. i.
V pøípadì zjištìného pøekroèení v roce 2016 platné smìrné hodnoty
bylo v nìkolika domech zahájeno roèní mìøení pro zpøesnìní zjištìné
koncentrace radonu. Situace v obcích je nadále peèlivì sledována.

Tabulka 5 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce 
z obyvatelstva v obcích v okolí o. z. – oblast Pøíbram                     

Výsledek monitorování okolí v oblasti Mydlovary je shrnut v tabulce
6. Také v oblastech Západní Èechy, Okrouhlá Radouò a Horní Slavkov
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POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Pracovištì Období Pìtiletá efektivní dávka [mSv]
maximální kolektivní

2012 - 2016 11,02 237,08
2011 - 2015 11,22 265,09

Povrch 2010 - 2014 11,75 293,39
2009 - 2013 12,11 318,31
2008 - 2012 12,94 359,30

Praco- Poèet Roèní efektivní dávka [mSv]

vištì Rok radiaèních 
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

2016 546 0,27 2,75 147,62
2015 549 0,27 2,25 149,10

Povrch 2014 556 0,27 2,75 150,86
2013 548 0,27 3,00 149,23
2012 541 0,27 3,00 145,84

Praco- Poèet Roèní efektivní dávka [mSv]

vištì Rok radiaèních 
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

2016 80 2,30 3,24 184,70
2015 78 2,35 3,42 183,07

Povrch 2014 87 2,50 3,60 217,43
2013 73 2,82 3,86 206,03
2012 73 3,06 4,18 223,33

Obec/Rok E [µSv·rok-1]
2012 2013 2014 2015 2016

Stráž p. R. 53 79 123 115 101
Stráž p. R. - OK 69 100 139 126 113
Útìchovice 29 62 86 55 66
Bøevništì 31 56 79 66 86
Hamr n. J. 53 52 107 80 96
Dubnice 17 45 67 63 77
Noviny 28 55 80 61 65

Obec E [µSv·rok-1]
2012 2013 2014 2015 2016

Brod B - 2 299 296 273 259 345
Brod B - 3 638 886 616 560 555
Brod B - 4 - - - - 492
Dubenec 286 275 286 274 249
Kamenná 321 275 240 246 205
Pøíbram - Sázky 288 248 220 338 194
Lešetice 198 208 207 208 224
Háje 155 154 145 152 117
Bytíz 252 248 230 175 188



jsou roèní efektivní dávky pro kritickou skupinu obyvatel zanedbatel-
né, pohybují se v hodnotách jednotek nebo prvních desítek µSv.

Tabulka 6 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce 
z obyvatelstva v obcích v okolí o. z. SUL

Závìrem lze øíci, že program monitorování byl naplnìn a radiaèní
ochrana v o. z. SUL je optimalizována.

GEAM, o. z., Dolní Rožínka 

Výsledky monitorování prezentoval Ing. Jiøí Jež. V prùbìhu roku
2016 pracovalo v kontrolovaných pásmech odštìpného závodu
GEAM celkem 494 radiaèních pracovníkù kategorie A. Tento poèet
je o 63 zamìstnancù nižší než v období minulém. Snižování poètu
pracovníkù souviselo s postupným útlumem tìžby. Soustavná práce
regulaèní komise vedla ke sledování dávek pracovníkù s cílem, aby
nedošlo k pøekroèení limitù pro radiaèní pracovníky. Osobní monito-
rování bylo realizováno pøedevším osobními dozimetry OD ALGA-
DE. Vyhodnocování osobních dozimetrù ALGADE bylo smluvnì za-
jišt’ováno v SÚJCHBO, v. v. i. Na nìkterých pracovištích o. z. se po-
užívalo pro osobní monitorování efektivních dávek ze zevního ozáøe-
ní záøením gama osobních dozimetrù OSL (Opticky Stimulovaná Lu-
miniscence). Pravidelnì mìsíènì byly vyhodnocovány efektivní dáv-
ky z jednotlivých složek ionizujícího záøení a celková efektivní dávka
u jednotlivých pracovníkù.

Pøehled údajù o poètech pracovníkù kategorie A o. z. GEAM
a o úrovni jejich ozáøení (prùmìrné, maximální a kolektivní roèní
efektivní dávky v posledních pìti letech) je uveden v následující tabul-
ce 7. Jak je zøejmé z této tabulky, hodnoty roèních efektivních dávek
u pracovníkù v podzemí i na povrchu vykazují trvale klesající tenden-
ci (platí pro radiaèní pracovníky kategorie A i B). V ozáøení pracovní-
kù dominují úvazky efektivní dávky z inhalace dlouhodobých radio-
nuklidù uran–radiové øady emitujících záøení alfa (viz tab. 8).

Tabulka 7 – Pracovníci kategorie A: Prùmìrná, maximální 
a kolektivní efektivní dávka

Tabulka 8 – Pracovníci kategorie A: Podíl jednotlivých složek na
celkové efektivní dávce za rok

Na pracovištích odštìpného závodu pracovalo v roce 2016 celkem
234 radiaèních pracovníkù kategorie B. Tento poèet je o 27 zamìst-
nancù nižší než v minulém roce. Pøehled údajù o poètech pracovníkù
kategorie B o. z. GEAM a o úrovni jejich ozáøení (prùmìrné, maxi-
mální a kolektivní roèní efektivní dávky v posledních pìti letech) je
uveden v následující tabulce 9.

Tabulka 9 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální 
a kolektivní efektivní dávka

Na výpustích vod o. z. GEAM Dolní Rožínka nedošlo v roce 2016
k žádnému pøekroèení zásahové úrovnì ani vyšetøovací úrovnì, na
výpustích do ovzduší došlo pouze k jednomu pøekroèení vyšetøovací
úrovnì na výduchu sušárny uranového koncentrátu. Sušárna byla
kompletnì vyèištìna a situace byla normalizována. Na monitorova-
cích profilech vod a dnových sedimentù nebyly rovnìž pøekroèeny
vyšetøovací úrovnì.

Dopad provozu jednotlivých pracovišt’ na životní prostøedí je hod-
nocen stanovením efektivní dávky pro obyvatelstvo v dotèených ob-
cích na základì výsledkù monitorování okolí. V tabulce 10 jsou uve-
deny efektivní dávky jednotlivcù z obyvatelstva v obcích v okolí lo-
žiska Rožná za pìtileté období.

Je možné konstatovat, že úroveò ozáøení obyvatelstva v okolních
obcích se dlouhodobì mìní jen nevýznamnì a pohybuje se v øádu de-
sítek nebo prvních stovek µSv. Vyšší hodnoty v obcích Rožná
a Dvoøištì jsou zpùsobeny radonem a produkty jeho pøemìny. Je to
dùsledkem nìkolika významných zdrojù radonu v okolí tìchto obcí.
Jedná se o odkalištì a rudné depo na závodì Chemická úpravna, od-
val jámy R 1 a blízkou výust’ dùlní vody, která je rovnìž zdrojem ra-
donu. Obec Rožná je navíc ovlivnìna vìtráním podzemí závodu
Rožná I. Na základì výsledku výpoètu pøínosu opatøení ke snížení
ozáøení v obcích vyplynulo, že rozumnì dosažitelná úroveò radiaèní
ochrany byla dostateènì prokázána.

Tabulka 10 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce 
z obyvatelstva v obcích v okolí ložiska Rožná               

Na dùlním závodì Rožná I pokraèovaly v roce 2016 práce na dokon-
èení Podzemního výzkumného pracovištì Bukov a pokraèovala ražba
Odvodòovací štoly R 3, která øeší odvodnìní ložiska Rožná po ukonèení
tìžby uranové rudy a zatopení dolu. Probíhala ražba dùlní èásti, která
navazuje na povrchovou stavbu; do konce roku bylo vyraženo 923 met-
rù pøekopu, 28 metrù technické rozrážky a 24 metrù vìtracího komína.

V prùbìhu roku byl dozimetricky zajišt’ován monitoring pracovišt’
a monitoring osob u øady akcí v rámci „Ohlášení èinnosti“ tj. pøe-
chodných pracovišt’. V roce 2016 bylo podáno celkem 81 ohlášení
èinnosti. Jednalo se o krátkodobé i dlouhodobé práce na mnoha opra-
vách a rekonstrukcích zaøízení, pøípadnì i na nìkterých stavbách.

Závìrem lze øíci, že všechna plánovaná mìøení byla v rámci pro-
gramu monitorování splnìna a optimalizace (rozumnì dosažitelná
úroveò) radiaèní ochrany na pracovištích o. z. GEAM i v okolí praco-
višt’ a v okolních obcích byla prokázána.

ODRA, o. z., Ostrava-Vítkovice 

O. z. ODRA monitoruje dvì vodní jámy – vodní jámu Jeremenko
(smìsné dùlní vody ostravské dílèí pánve jsou prostøednictvím èerpa-
cích systémù vodní jámy transportovány na povrch a následnì vy-
pouštìny do vodoteèe) a vodní jámu Žofie (souhrn pøítokù vod do
podzemních prostor v petøvaldské dílèí pánvi je agregáty vodní jámy
èerpán na povrch). Dùlní profil jámy Jeremenko monitoruje kvalitu
dùlních vod èerpaných ze zatopených dùlních prostor celé ostravské
dílèí pánve, v pøípadì vodní jámy Žofie profil monitoruje kvalitu dùl-
ních vod èerpaných ze zatopených dùlních prostor bývalého Dolu Ju-
lius Fuèík.

Dùlní vody z vodní jámy Jeremenko jsou z hlediska obsahu radio-
nuklidù stále bezproblémové. Koncentrace se pohybují na úrovni me-
ze citlivosti používané analytické metody, respektive pod touto mezí.
Naproti tomu hodnoty objemové aktivity Ra–226 v dùlních vodách
vypouštìných z vodní jámy Žofie jsou dlouhodobì zvýšené a usazo-
vání radia v øíèních sedimentech je neustále peèlivì monitorováno.

Výsledky monitorování, provedeného v rámci monitorovacího plá-
nu na o. z. ODRA, pøednesl Dr. Ing. Petr Jelínek. Na závìr své pre-
zentace seznámil pøítomné s plánovaným projektem komplexního vy-
hodnocení dnových sedimentù Orlovské stružky, a to pod i nad souto-
kem s Petøvaldskou stružkou. V rámci projektu bude hodnocena vaz-
ba Ra–226 na dílèí souèásti sedimentù a sledováno celkové chování
forem Ra bìhem jeho transportu øíèním korytem. Výsledky projektu
by mìly podat komplexní informaci o chování Ra v dùlních vodách,
kterou bude možné aplikovat na jiné pøípady výpusti dùlních vod.
Dr. Jelínek prezentoval graficky výsledek studia chování Ra v dùlní
vodì jámy Žofie: ve vodách s vysokými obsahy chloridù jsou izotopy
Ra pomìrnì mobilní. Podmínkou je však souèasný nedostatek sulfá-
tù. Ve vodách s obsahem sulfátù dochází k interakci s Ba za vzniku
barytu s obsahem izomorfního Ra, tzv. radiobaryt.

V rámci vypouštìní dùlních vod do povrchové vodoteèe nebylo za-
znamenáno žádné pøekroèení hodnoty VÚ (vyšetøovací úroveò) ani
ZÚ (zásahová úroveò). Prùkaz optimalizace RO v okolí výpusti dùl-
ních vod z vodní jámy Žofie prokázal, že roèní efektivní dávka nepøe-
kroèila v roce 2016 hodnotu optimalizaèní meze u pøíslušné kritické
skupiny obyvatel, tj. 50 µSv (§ 17 odst. 4 vyhl. SÚJB è. 307/2002
Sb.). Požadavky programu monitorování byly v roce 2016 také na
tomto o. z. splnìny v plném rozsahu.

Stalo se dobrou tradicí, že problematice radiaèní ochrany vìnuje
s. p. DIAMO trvale patøiènou pozornost. Program monitorování ra-
diaèní situace na jednotlivých o. z. je naplòován a èasto pøekraèován.

Souhrnné zprávy za jednotlivé o. z., obsahující detaily monitorová-
ní, budou k dispozici veøejnosti na stránkách DIAMO, s. p., od konce
kvìtna 2017.

RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.
dohlížející osoba pro soustavný dohled 
nad radiaèní ochranou v DIAMO, s. p.

Podpis závìreèného protokolu, Ing. Miroslav Jurda, Ing. Antonín Maršálek, Ing. Miloslav Nìmec
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Obec/Rok E [µSv·rok-1]
2012 2013 2014 2015 2016

Mydlovary 46 64 42 57 78
Olešník 12 21 27 42 63
Zbudov 31 47 21 29 36
Zahájí 24 24 28 45 44
Nákøí 34 29 41 41 19
Dívèice 24 20 36 29 24

Obec/Rok Ecelk [µSv·rok-1]

2012 2013 2014 2015 2016

Rodkov 33 44 18 30 36
Zlatkov 38 34 29 29 40
Dvoøištì 166 189 158 159 218
Rožná 213 171 215 222 248
Dol. Rožínka 85 76 101 100 87
Milasín - 93 63 57 87

Praco- Poèet Roèní efektivní dávka [mSv]

vištì Rok radiaèních 
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

2016 343 6,07 25,77 2 083
2015 400 6,13 24,30 2 450

Podzemí 2014 430 6,46 24,39 2 776
2013 459 7,94 35,64 3 645
2012 458 7,74 26,89 3 544
2016 151 2,18 8,07 329
2015 157 2,43 7,41 382

Povrch 2014 148 2,55 8,52 377
2013 153 2,53 8,91 388
2012 154 2,56 10,96 395

Praco-
Roèní efektivní dávka [mSv]

vištì Rok úvazek úvazek efektivní 
efektivní dávky efektivní dávky dávka ze
z pøíjmu dl. & z pøíjmu p. p. zevního

[%] 222Rn [%] ozáøení [%]

2016 59 21 20
2015 54 25 21

Podzemí 2014 50 29 21
2013 51 28 21
2012 53 27 20
2016 51 21 28
2015 54 20 26

Povrch 2014 54 21 25
2013 56 19 25
2012 50 23 27

Pra- Poèet Roèní efektivní dávka [mSv]

covištì Rok radiaèních 
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

2016 234 2,6 4,5 605
2015 261 2,4 4,0 630

Povrch 2014 236 2,5 3,9 595
2013 257 2,5 3,7 642
2012 265 2,4 4,0 647

Vyšlo první èíslo no-
vého roèníku odborného
hornického èasopisu Uhlí
Rudy Geologický prù-
zkum vydávaného Za-
mìstnavatelským svazem
dùlního a naftového prù-
myslu. Prvními letošní-
mi pøíspìvky jsou Úvod-
ní slovo pøedsedy 
pøedstavenstva ZSDNP
Ing. Zdeòka Osnera, CSc.,
a Slovo pøedsedy pøed-
stavenstva a generálního
øeditele Severoèeských
dolù Ing. Iva Pìgøímka,
Ph.D. Z dalšího obsahu:
Ing. Dušan Havel, MBA,
Ing. Bc. Bohuslav
Machek, Ph.D.: Jak zajis-
tit bezpeènou práci
externích zamìstnancù
v lomu; Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D., Ing. Jiøí Pavlovský,
Ph.D.: Charakterizace produktù po spalování paliv a jejich potenciál-
ní aplikace v procesu odstraòování polutantù z vodného prostøedí;
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., Ing. Petr Waclawik, Ph.D.: Organi-
zace báòské záchranné služby v australských èernouhelných dolech;
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.: Kalciumsulfát a anhydrid, hlubinná a lo-
mová tìžba v Hüttenheimu v SRN; Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.: Malý
bøidlièný dùl Lotharheil u Geroldsgrünu v SRN rodiny Teichmanno-
vých; Dr. Ing. Petr Jelínek: Termicky aktivní odval Heømanice –
2. etapa sanace; prof. Ing. Ivo Èerný, CSc.: Historie Vysoké školy
báòské – po jejím pøeložení do Ostravy – v letech 1945 až 1965 –
2. èást. O aktuálním dìní již tradiènì informují rubriky Z našich
revírù, Hornictví ve svìtì a Z èinnosti ZSDNP.

URGP

Projednání výsledků kontroly radiační ochrany za rok 2016 na  DIAMO, s. p.



Letošní devátý roèník bowlingové
soutìže se odehrál ve dnech 28. 3.
a 30. 3. v Liberci. Po pravdì nepamatu-
ji, že by nìkterý z pøedešlých roèníkù
provázelo tolik komplikací. Po vyhláše-
ní termínù na letošní turnaj se ze stálých
úèastníkù nepøihlásila družstva SVRT,
Divoèákù a Elektro Team. Poprvé se
pøihlásila tøi èistì ženská družstva a no-
vé družstvo ze SLKR pod názvem Vy-
soký Prùtoky. Mnoho týmù hledalo ná-
hradníky do svých již zabìhnutých se-
stav. Tøi dny pøed zahájením se nakonec
i družstvo SVRT pøihlásilo. První hrací
den (volno A/B smìny) se obsadilo
všech deset drah celkem bez problémù.
Na den druhý se nakonec pøihlásilo osm
družstev a zbývající dvì dráhy jsem na-
bídl zamìstnancùm k hraní mimo soutìž
a podaøilo se je obsadit.

Tvrdošíjnì jsem trval na tom, aby
nám bylo umožnìno hrát turnaj od
15.00 do 17.30 hodin. Ve všední dny je
otevírací doba v místním Buddy Baru,
kde se hrálo, od 16.00 hodin. V úterý
nás pustili dovnitø v 15.15 a ve ètvrtek
v 15.08. Než se ètyøicet úèastníkù pøe-
zuje a usadí, je 20 min pryè.

V úterý to celkem šlo, pouze na dráze
è. 3 od druhé hry zaèala technika chybo-
vat a nestavìla všechny kuželky. Místo
deseti bylo postaveno pouze devìt. Jed-

nou chybìla kuželka na kraji, jindy
uprostøed. Ale i pøes protesty se dohrálo.
Nejlepší výsledek prvního hracího dne
v podání obhájcù loòského vítìzství,
Beranù (C702), není jáøku žádný zázrak
– 2210 b.

Ve ètvrtek 30. 3. to bylo na ruèník!
Dráha èíslo 3 dohrála po prvním kole.
Nováèky v turnaji, Vysoký Prùtoky,
jsem pøesunul na dráhu è. 10. Tam jsem
požádal hráèe hrající mimo soutìž
o pøesunutí na dráhu è. 9 (rovnìž mimo-
soutìžní). Pøed koncem druhého kola
zaèala trucovat dráha è. 5 a nestavìla
všechny kuželky. Na pìtce hrající druž-
stvo STS Alfa to velice rozladilo. Mìl
jsem v úmyslu ukonèit nesoutìžní hraní
úplnì a pøesunout STS na dráhu devìt.
Tam se ovšem zaèala objevovat úplnì
stejná chyba na zaøízení. Za pár dalších
minut se na drahách è. 9 a 10 porouchal
podavaè koulí a bylo vymalováno! Už
se muselo èekat, až nìkdo dohraje. Jako
první se uvolnila osmá dráha a Vysoké
Prùtoky se znovu pøesunují. Dohráno
má Tullamore Dew z MTZ. Družstvo
STS Alfa se už nechce pøesunout a zne-
chucenì dohrává na stále chybnì stavì-
jící dráze è. 5.

Do hororového zážitku se pøidala míst-
ní tiskárna, která pøestala tisknout vý-
sledky dohrávajících družstev. To už mi

jde infarkt naproti! Prùtoky dohrávají se
ztrátou 1 h 20 min na první odehrané
družstvo. Na to, že se dvakrát museli pøe-
sunout a èekat, až nìkdo dohraje, podali
skvìlý výkon. Domù dorážím pøed 20.
hodinou a zaèínám pøebírat fotky z dneš-
ního šíleného dne. No, taky nic moc.

Bez blesku v pološeru. Svìtla nad
hracími stoly jsou jak jinak než rozbitá,
už asi ètyøi roky. Pøi kompletaci tabulky
výsledkù jsem pøekvapen. Poprvé se
v historii turnaje podaøilo obhájit první
místo, i když s žádným oslnivým vý-
sledkem. V soutìži jednotlivcù bychom
s výsledky na DIAMO CUPu v Pøíbrami
taky nikoho nevydìsili. No, tøeba to
zrovna bude padat, že?

Výsledky 9. roèníku Putovního pohá-
ru øeditele o. z. TÚU jsou následující: 
Soutìž družstev 
1. místo – Berani (C702) – Karel Vaner,
Jiøí Zeman, Jan Toman, David Žíla (2210 b.)
2. místo – Vysoký prùtoky (C706) –
Martin Kovalev, Pavel Slejška, Stani-
slav Stránský, Miloš Soška (2134 b.) 
3. místo – ToToPeRo (C703) – Tomáš
Svíèka, Tomáš Janeèek, Petr Ketller,
Robert Rajchl (2129 b.)
Nejlepší smíšené družstvo 
Laborky (C809) – Ing. Hana Šedivá,
Karla Žílová, Miroslav Peša, Ing. Ladi-
slav Gombos (2019 b.)

Nejlepší ženské družstvo 
(C046) – Ing. Anna Vacková, Monika
Šindeláøová, Monika Puldová, Lucie
Šafránková (1867 b.)

Soutìž jednotlivcù – ženy 
1. místo – Monika Šindeláøová (554 b.)
2. místo – Ing. Hana Šedivá (536 b.) 
3. místo – Lucie Šafránková (475 b.)

Soutìž jednotlivcù – muži 
1. místo – Lukáš Potmìšil (648 b.) 
2. místo – Jan Toman (628 b.) 
3. místo – Martin Kovalev (628 b.)

Všem vítìzùm v jednotlivých katego-
riích ještì jednou gratuluji a pøedpoklá-
dám, že pøedání cen se uskuteèní na osla-
vách Dne horníkù dne 8. 9. v KD U Jeze-
ra. Všem, co se cítí býti poškozeni poru-
chou na herním zaøízení, se ústy poøada-
tele moc, moc omlouvám. Stalo se to po-
prvé za devìt let, aby z deseti drah polo-
vina nefungovala, jak má. Je to ostuda, za
kterou opravdu nemohu. Dìkuji všem za
úèast a tìším se na další roèník, který, jak
doufám, odbudeme bez problémù.

Vilda Válek

Ženské družstvo Kyselin si turnaj užívalo -
radost ze strike v podání Dany Kleèkové 

Vysoké prùtoky. Z leva Martin Kovalev, 
Pavel Slejška, Stanislav Stránský, Miloš Soška 

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu

O výjimeènosti pøíbramské-
ho uranového ložiska nevìdìli
obèané Pøíbrami, ale ani fára-
jící zamìstnanci. Jeho svìtový
význam z geologického hle-
diska vyzdvihuje v ZZ I
Ing. Škvor i Šuráò s Veselým
v mìsíèníku Uhlí–Rudy–Geo-
logický prùzkum è. 11/1997.
Z veøejnì vydávané uranové
tématiky nejvìtší pozornost
v roce 1993 získala kniha
K. Kaplana a V. Pacla „Tajný
prostor Jáchymov“ a v roce
1999 Tomkùv „Èsl. uran
1945–1989“, sešit 1 – Úøad
dokumentace a vyšetøování.

V prùbìhu existence ložis-
ka byl neustále øešen nedostatek pracovních sil. Je tøeba si uvìdomit,
že to byla doba po vyhoštìní 3 milionù osob nìmecké národnosti,
s výjimkou horníkù v Podkrušnohoøí. Postupnì byla u nás zavedena
nedobrovolná práce. Tu na Pøíbramsku vykonávali tzv. „nekmenoví
zamìstnanci“ z øad nejen politických vìzòù, ale i „Vyšehradských
jezdcù“, v polovinì 50. let veøejnosti dobøe známé pražské zlaté
omladiny. Dùvody jejich odsouzení a pøidìlení na tìžbu uranu nebyly
známy. „Nekmenoví zamìstnanci“ byli na šachtì evidováni èíslem
pøidìlené fárací známky a jménem. Poèty civilních zamìstnancù byly
vykazovány v evidenèních stavech, tzn. se všemi druhy absence. Zna-
menalo to, že ve vìzeòských táborech bylo zapotøebí na uzavøenou

smlouvu „10 000 osob dennì v práci“ udržovat poèet 13 000 osob.
Kapacita pøíbramského vìzeòství èinila v 50. letech celkem 3500
osob pøi existenci tábora Vojna (1946–1960), kde do roku 1948 byli
nìmeètí váleèní zajatci, v letech 1948–1950 Tábor nucených prací
a od roku 1951 Nápravnì-výchovný tábor, a Bytíz (postaven 1953
a doposud v provozu). Zaèátkem roku 1960 byla vyhlášena amnestie,
která se týkala vìtšiny politických vìzòù, a souèasnì útlum ložiska
Jáchymov.

Problematika dobrovolné pracovní síly byla zajišt’ována organizo-
vaným a volným náborem. Pro organizovaný nábor bylo napø. v dru-
hé polovinì padesátých let vyžadováno podnikem pro mladé zamìst-
nance uvolnìní z vojenské služby. V sedmdesátých letech to bylo
rozhodnutí brance pøi odvodu, popø. vojína po prvním roèníku vojen-
ské služby, následnì pracovat v uranovém prùmyslu. V tomto období
byla uèinìna výjimka z nedávno pøijatých ozdravných opatøení, pøi
zaruèeném finanèním zvýhodnìní, prodloužit pobyt v radioaktivním
prostøedí o 1 až 3 roky. V kronice Pøíbramì z roku 1946 je popsán ná-
bor pracovníkù z Rudných a tuhových dolù Pøíbram (RTD Pøíbram)
do Jáchymova. Zatímco po patnácti letech bylo zaznamenáno direk-
tivní snížení stavu pracovníkù, snad z titulu útlumu, ale ve prospìch
Severoèeského hnìdouhelného revíru.

Prùmyslová tìžba uranu v Pøíbrami byla zahájena v roce 1949.
Poèáteèní deseti – patnáctileté období bylo charakterizováno výluè-
nì sovìtským stylem øízení. V archivu Ministerstva vnitra založené
zpravodajské hlášení štábního kapitána L. Souèka umožòuje pocho-
pit jejich zpùsob jednání: „Spoleèným znakem všech (ruských pra-
covníkù) jest, že se u nás musí øídit platnými zákony, zvláštì pak
naøízeními hornopolicejními a pøedpisy revírního báòského úøadu,
a že každý závodní dolu jest odpovìden nejen za bezpeènost Èechù,
nýbrž i Rusù, Nìmcù, a dokonce i váleèných zajatcù. Rovnìž dobøe
nechápou, že je nutno respektovat dekret presidenta o závodních
a podnikových radách a že pøi øešení rùzných otázek, jako napø. pøi-
jímání a propouštìní dìlníkù a úøedníkù, stanovení mezd a platù,
nových úkolù, urèování práce v nedìli a ve svátek atd., nutno vždy
spolupracovati s podnikovou radou. Èasto to dá hodnì práce je
o tomto stavu pøesvìdèiti a nìkdy to vypadá, jako by se naši orgáno-
vé zásadnì stavìli proti jejich návrhùm, aè ve skuteènosti jest zde
snaha pøizpùsobit jejich požadavky našim zákonùm a naøízením. Je-
jich nedùvìra pøi takových diferujících jednáních je pøímo hmatatel-
ná. Mám dojem, že toto nepochopení vyvìrá z jiných zvyklostí
v SSSR.“

V roce 1947 byl proveden prùzkum pøíbramského rudného pole
skupinou A. I. Zubova. Celkový poèet jejích pracovníkù nebyl nale-
zen. O rok pozdìji to byla skupina A. G. Štìpanova, pod oznaèením
K–2, jejíž zamìstnanci byli vedeni v rámci podniku RTD Pøíbram.
Tato skupina byla rozdìlena, èást se vìnovala pùvodnímu poslání –
prùzkumné geologické èinnosti, zatímco druhá èást pøešla do zakla-
datelské èásti prùmyslové tìžby uranu v Pøíbrami. Informace o poètu
jejích èlenù nebyla nalezena, ale je známo, že osvìdèení baòaøi z RD,

Ing. P. Polák a Ing. V. Liška, se stali v letech 1949–1954 prvními in-
spektory na Báòském inspektorátu è. VII (BI VII) Pøíbram, podobnì
jako pøedáci rychloražeb M. Kadlèek a E. Majer.

Øeditelem JD Jáchymov se v roce 1952 stal Ing. A. Schindler.
K. Valta jej už ve své knize z roku 1936 uvádí jako zástupce vedoucí-
ho Stavebního a strojírenského odboru se 154 zamìstnanci Rudných
dolù Pøíbram. V srpnu 1948 byl jmenován závodním na Bratrství
v Jáchymovì. On byl pokraèovatelem hornické tradice Pøíbrami, spo-
joval utlumované støíbro a olovo se zaèínajícím uranem. V rezortu
uranu mìl bezkonkurenèní postavení pro znaèný vìkový rozdíl od
ostatních technikù. Mezi mladými umístìnkáøi byl s oblibou nazýván
„dìdkem“, umožòoval jim rychlé odborné uplatnìní.

Pokud se jedná o postavení dìlnických profesí, lze konstatovat, že
osvìdèenými hlavními pøedáky pracovních kolektivù byli pøevážnì
bývalí živnostníci. Výjimku tvoøili odboroví, pøípadnì straniètí, funk-
cionáøi. Druhá polovina padesátých let souvisela s rychlou obmìnou,
pøevážnì v rozsahu mìsícù, èeských vedoucích na 2. stupni øízení.
V dalších desetiletích byla pøípadná obmìna již v rozsahu rokù.

Pøelomový rok pro pøíbramské uranové ložisko byl rok 1960, kdy
Jáchymov v útlumu pøesídlil do Pøíbramì. Ústøední správa se stìho-
vala do novì postavené budovy, která mìla sloužit pøíbramskému
podniku. Z utlumeného jáchymovského ložiska byli pøemist’ováni
v prùbìhu èasu provozní technici s manuálními pracovníky. „Ti byli
v Pøíbrami velmi platnou posilou“, jak otiskl obèasník DIAMO
è. 5/1997. Byla to další „naplavenina v královském horním mìstì“.
Bylo vydáno naøízení o rozdìlení pøíbramského podniku na 2 dùlní
podniky, JD 9. kvìten a JD Bytíz, a JD Závod pomocného provozu.
Jáchymováci byli umístìni na JD Bytíz a do èela byl postaven tehdy
28letý Ing. V. Mahr. Ke konci roku 1961 byl z èela JD 9. kvìten od-
volán øeditel Ing. Døevo. K opìtovnému slouèení všech 3 organizací
došlo v roce 1965 pod bytízským vedením.

Musím pøiznat, že mé nejstarší vzpomínky na pøíbramské uranové
ložisko jsou z vagónu ÈSD 3. tøídy. Pøi vysokoškolském studiu,
1953–1958, jsem jezdil vlakem z Prahy pøes Pøíbram za rodièi do již-
ních Èech. Za nádražím bylo možné pozorovat výstavbu sídlištì mezi
Bøezovými Horami a cihelnou, v další jízdì, pøedevším v zimním ob-
dobí, kdy se brzy stmívá, osvícené komplexy šachet è. 4, 5, 6. Dosud
nebyla zveøejnìna jediná noèní fotografie tìchto monster s dvojitým
tøímetrovým oplocením, uhrabanou cestièkou mezi nimi a strážními
vìžemi.

V roce 1956 jsem si vyjednal pøeddiplomní praxi na BI–VII, která
byla vykonána již v budovì pùvodního sirotèince v Jiráskových sa-
dech, dnes budova VZP. Domnívám se, že jsem snad jediný vysoko-
školák denního studia, který diplomovou práci s názvem „Vývoj pro-
duktivity práce a mezd u JD Pøíbram“ zde vypracoval. O tuto práci
projevoval zájem sám øeditel Ing. J. Døevo, který byl absolventem
Vysoké školy politických a hospodáøských vìd v Praze. Byla to pøed-

STRANA 5

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

Ing. Hanka Šedivá 
dopomohla družstvu Laborky 

na první místo smíšených družstev 

Ing. Vladimír Valenta

Ing. Vladimír Valenta se narodil  v roce 1935 a pochází citovì
z Prahy, kde strávil studia od první obecné až po promoci. Nemá v lásce
cizí slova, jako je napø. „kontradikce“, která èasto probíhala v dobì
tìžby radioaktivních prvkù. Pracovní kariéru „horního písaøe“
zakonèil jako „odborový boss“. Poèátkem 2. ètvrtletí 1993 se zmìnil
jeho produktivní vìk v dùchodový a byla mu uèinìna nabídka stát se
spoluautorem „Závìreèné zprávy uranového ložiska Pøíbram“ (ZZ),
a to vypracováním její „èásti IX - Personální a sociální èinnost“ (ZZ
IX), která byla celá vydána v roce 1996. (Postupnì odtajòované infor-
mace byly v èásti ZZ IX použity. Na novì zveøejnìné skuteènosti bylo
reagováno ve vlastivìdném sborníku Podbrdsko v roènících
1997–2000). Také proto je vìtší èást jeho vzpomínek vìnována zamìst-
nancùm a konkrétním kolegùm. 

Z vyprávìní pamìtníkù…

Zásada „Přísně důvěrné“ 



Na o. z. ODRA bylo oddìlením evi-
dence nemovitostí a GIS (geografický
informaèní systém), po èasovì nároè-
ném shromáždìní všech potøebných ma-
teriálù, ukonèeno zpracování a zpøístup-
nìní map inženýrských sítí na intranetu.

Hlavním zámìrem bylo zkvalitnìní pod-
kladù pro vyjadøování k existenci inže-
nýrských sítí (IS) v majetku o. z. ODRA
a rychlý pøístup k informacím o jednot-
livých IS v rámci rozhodovacích proce-
sù. V následujících øádcích vám pøiblí-
žíme bližší popis. 

Na intranetu jsou IS zaøazeny do sady
tematických map pod názvem „Technic-
ká infrastruktura“, kde jsou rozdìleny
dle jednotlivého druhu sítì, viz obr è. 1. 

Po výbìru druhu IS jsou mapy dále
øazeny dle názvu areálu, ve kterém se
nachází. 

Samotná mapa pak zobrazuje schéma
polohového umístìní sítì, kde tloušt’ka
èáry rozlišuje trasu hlavní (øad) a pøípoj-
ky, barva rozlišuje, je-li v majetku o. z.
ODRA, nebo v majetku jiného subjektu.
Rozlišení plnou èarou zobrazuje ovìøe-
ný prùbìh (geodeticky zamìøený) a pøe-
rušovaná èára zobrazuje neovìøený prù-
bìh trasy sítì (geodeticky nezamìøen). 

Mapa dále obsahuje prvky konkrétní-
ho typu sítì, jako kanalizaèní šachta,
šoupátko, hydrant, vèetnì oznaèení.
Souèástí mapy jsou odkazy (doplòující
informace), pod kterými najdeme napøí-
klad výkres geodetického zamìøení, ta-
bulku s technickými parametry, smlou-

vu o provozování, seznam odbìratelù ve
smluvním vztahu, viz obr. è. 2, nebo od-
kaz na mapu „Schéma dle inventárních
èísel“, viz obr. è. 3. 

Vznik této doplòující mapy k jednotli-
vému druhu inženýrské sítì v dané loka-

litì si vyžádala
skuteènost, že je
obtížné technic-
ky vyøešit ozna-
èení inženýrské
sítì inventárním
èíslem. V soubì-
hu s tvorbou ma-
py došlo také ke
zmìnì nìkte-
rých osob zod-
povìdných za
inženýrské sítì
v úèetní eviden-
ci majetku.
V koneèném dù-
sledku slouží
grafické znázor-
nìní jednotli-
vých úsekù sít’o-
vé infrastruktury
dle inventárního
èísla jako pøe-
hledný a vhodný
podklad zejména

pro nakládání s majetkem (prodeje, pro-
nájmy, likvidace) a pro inventarizaci
majetku. 

Aktualizace map IS je provádìna na
intranetu o. z. ODRA jednou za 6 mìsí-
cù. Zaøazení a funkènost map na intra-
netu se staly všeobecnì pøínosem pro
širší okruh zamìstnancù o. z. ODRA
a zvyšují tak efektivnost práce s IS. 

Soòa Blažková 
referent GIS 

o. z. ODRA

Obr. è. 3: Mapa „Schéma dle inventárních èísel“ 

Obr. è. 2: Mapa inženýrské sítì vèetnì doplòujících informací 

chùdkynì Vysoké školy ekonomické, jejíž souèástí byla fakulta sta-
tistiky. Z této fakulty zde v roce 1957 nastoupil Ing. F. Brázda, 1958
moje malièkost a 1959 Ing. V. Votluèka, všichni na umístìnku.

Pokud se jedná o hodnocení mé diplomové práce podnikovým øedite-
lem, kladnì ocenil statistické pøehledy, avšak nesouhlasil s ekonomic-
kým hodnocením rychloražeb a alternativ rozfárání jednotlivých pater,
zda „do pole“ èi „z pole“, byl zastáncem rychlého vytìžení uranu.

Spolu s Ing. V. Pješèákem a Ing. G. Švandou jsme byli pøidìleni
na Kamennou, která se o rok pozdìji stala likvidaèním úsekem dolu
è. 1 – Lešetic. Budiž vzpomenuto, že fárající technici mìli tehdy strop
prémií ve výši 130 % mìsíèní mzdy. Tuto situaci výstižnì popisuje
J. Pospíšil, pozdìji mzdový odborník, z roku 1950. Obdobnou situaci
líèí naddùlní J. Huml. V padesátých letech ještì platilo heslo „Za vùz
rudy, vùz penìz“. Bylo to poslední období, kdy se pracnì bednièko-
vala vydobytá ruda. Bednièky byly zhotoveny ze silného plechu ve
tvaru kvadratické krychle o stranì 40–50 cm s dvìma sklopnými
úchyty a víkem. Naplnìna rudou vážila snad 140 kg. Tradovalo se, že
naražeèi na ohlubni požádali vedoucího tìžby Ing. V. Št’astného, aby
bednièku posunul. On sice oèekával zvýšenou váhu, ale když zabral,
padl na ústa. Naražeèi se rozesmáli a on stateènì pravil: „Vy bejci, vy
jste ji pøišroubovali!“

Po rozdìlení podniku v roce 1960 jsem byl pøidìlen na plánovací
oddìlení JD 9. kvìten. K naplnìní pøedstavy být dobrým „horním pí-
saøem“ mi scházelo seznámení s hornickým podzemím a to bylo
uskuteènitelné pouze na dole. Požádal jsem o pøeložení. Když jsem
vysvìtlil pohnutky své žádosti, bylo mi vyhovìno. Zprvu mi byla
udìlena funkce ekonoma úseku a pozdìji plánovaèe dolu.

V roce 1965 pøipravoval podnik JD Bytíz založení závodu pro raž-
bu štolového pøivadìèe pitné vody ze Želivky do Prahy. V roce 1966

UD Pøíbram zøídil závod Želivka, dnes SUBTERRA. V následujícím
roce 1967 bylo v Pøíbrami zøízeno oddìlení pro Želivku, protože eko-
nomické výsledky v roce 1966 byly katastrofální. To, ve spolupráci
s Projektovým ústavem uranového prùmyslu v Ostrovì nad Ohøí, vy-
užilo pøestavby velkoobchodních cen. Výsledkem bylo zvýšení stáva-
jících cen koeficienty: v rezortu hornictví 1,15, v rezortu stavebnictví
1,24 a pøecenìní štolového pøivadìèe 1,63.

Po nápravì problematiky Želivka bylo schváleno mé jmenování
do funkce vedoucího podnikové kontroly. Oddìlení kontroly podlé-
halo pøímo øediteli a ve své èinnosti se zabývalo vìtšinou periodický-
mi kontrolami podøízených podnikových útvarù. Mezi podøízenými
pracovníky kontroly byl A. Kábrt. On byl jedním z pamìtníkù rozfá-
rání pøíbramského uranového ložiska. Byl absolventem mistrovské
horní školy pøi Vysoké škole báòské v Pøíbrami. Mìl bohatì pøekro-
èenu expozièní dobu záøení. Na Kábrtovi a jeho zážitcích na ložisku
byla nejpoutavìjší posezení s jeho podøízeným, naddùlním F. Redli-
chem, pùvodním povoláním policistou. Byl popisován odpal na nára-
ží pøi hloubení š. è. 10, který osobnì manifestaènì provedl ve jménu
sv. Barbory. Po odpalu byl zjištìn havarijní stav jámy. A. Kábrt dopl-
òuje: „Pøedstav si, on, obávaje se pøípadných následkù, tøi dny a tøi
noci nevyfáral. Vyfáral, až když byla havárie odstranìna.“

Po 17. listopadu 1989 jsem byl zvolen pøedsedou dolového výboru
ROH na š. è. 16. Na jaøe 1990 se konal sjezd Federálního odborového
svazu pracovníkù v hornictví, geologii a naftovém prùmyslu, který
položil základ budování „Sekce uran–rudy“, místo utajovaného „Ob-
lastního výboru horníkù“ na úrovni uranového prùmyslu.

Na základì výbìrového øízení jsem se stal tajemníkem této sekce.
Tak po 30 letech z „horního písaøe“ vznikl „odborový boss“. Vytýèe-
ný hlavní úkol znìl zajistit pøimìøená sociální opatøení v procesu utlu-
mování pøíbramského ložiska. Nejschùdnìjší cesta byla spatøována
ve snížení poètu smìn maximální èasové expozice v radioaktivním
prostøedí ze zhruba 15 let, s dùchodovým zákonem pro 1. kategorii na
uranu, vyžadujícím splnit nejménì 10 let.

V letech 1993–1997 ražený Podzemní zásobník plynu Háje na
21. patøe š. è. 16 nezajišt’ovali již uranoví horníci ze závodu SUL. Oni
již mìli splnìný nový limit smìn v rámci ozdravných opatøení. Ražbu
zajišt’ovalo 13 firem z celé Èeské republiky vèetnì ciziny – Slovenska.

Na závìr vzpomínek budiž zmínka o historii ukonèení uranové tìž-
by na Pøíbramsku. Za „neoznaèené období útlumu“ lze považovat
studii ÈSUP z roku 1967 „Úvaha o vývoji pracovních sil v oblasti
Pøíbram“, která pøispìla k následnému budování náhradního prùmys-
lu (strojírenství a automatizaèní techniky). Díky uranu mìla Pøíbram
kladnou dynamiku v poètu obyvatel. Pøi periodickém sèítání obyvatel
mìla v roce 1950 12 445 obyvatel, v roce 1991 mìla již 36 898 oby-
vatel.

Chronologie uzavírání tìch nejdùležitìjších závodù, s uvedením
èísel šachet jejich sídel, je následující. Zapoèala již v roce 1959, kdy
Kamenná, š. è. 3, byla „pøifaøena“ k závodu Støed, š. è. 4, s oznaèe-
ním likvidaèní úsek. V roce 1976 to byl závod Sever, š. è. 9, kdy za-
mìstnanci byli pøevedeni pod závod Støed. Ten zakonèil svou èinnost
v roce 1984. Jeho závodní, Ing. A. Wagner, byl jediný, který dodržel
staré hornické tradice. K ukonèení báòské èinnosti nechal zhotovit
grafický „Pamìtní list“. Koneèné poslední huntíky byly v roce 1990
vytìženy dolem è. 3, š. è. 16, a o rok pozdìji skonèil Bytíz, š. è. 19,
souèasnì s Úpravnou 1. máj. Plnìní hornických tradic bylo doplnìno
akcí podnikového øeditele Ing. V. Pješèáka, který nechal zhotovit pa-
mìtní medaile u pøíležitosti „40 let trvání UD Pøíbram a rozvoje hor-
nického mìsta“.

Staøí, ale doživší pamìtníci, s pøekonanou osmdesátkou, se stále
ještì pravidelnì týdnì scházejí.

Dnes jsem naprosto spokojen s prožitým životem. Geneticky mi
pøedurèený úhel pohledu na prožité události byl tvrdou rodinnou vý-
chovou správnì nasmìrován. Statistické rozbory, dnes analýza pomì-
rù, tomu napomohly. Díky za vše a všem!

Ing. Vladimír Valenta 
(redakènì upraveno)

Poznámka redakce: Vzpomínky Ing. Valenty v celém svém znì-
ní svým zamìøením pøesahují rámec rubriky „Z vyprávìní pamìt-
níkù“ obèasníku DIAMO. Pøíspìvek je v celém rozsahu k dispozici
v archivu státního podniku DIAMO v Pøíbrami na š. è. 15. Zde
jsou archivovány ZZ I–IX i další dokumenty popisující danou pro-
blematiku.
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Obr. è. 1 „Technická infrastruktura“ – rozdìlení IS dle 
jednotlivých druhù 

Z vyprávìní pamìtníkù…

Zásada „Přísně důvěrné“ 


