
Ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek navštívil 25. srpna
2017 odštìpný závod Tìžba a úprava uranu ve Stráži pod
Ralskem. Dùvodem návštìvy bylo seznámení se s problematikou
sanace horninového prostøedí dotèeného tìžbou uranu v sever-
ních Èechách a s provozy, bez kterých by sanaci nebylo možné
realizovat.

Pana ministra a jeho doprovod – øeditele odboru hornictví Minister-
stva prùmyslu a obchodu (MPO) Zbyška Sochora a Pavlínu Janiko-
vou z oddìlení hornictví a odstraòování ekologických škod MPO pøi-
vítali na øeditelství státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem
øeditel státního podniku Tomáš Rychtaøík spolu s námìstkyní pro
ekonomiku a personalistiku Jitkou Prstkovou a námìstkem pro ekolo-
gii a sanaèní práce Antonínem Maršálkem.

Po krátké prezentaci hlavních èinností celého státního podniku
DIAMO následovala návštìva odštìpného závodu Tìžba a úprava
uranu v doprovodu námìstka øeditele o. z. pro výrobu a ekologii Lud-
víka Kašpara a námìstka øeditele o. z. pro techniku a služby Karla
Pillmanna, pøi které se ministr prùmyslu a obchodu blíže seznámil
s postupem sanaèních a likvidaèních prací, prohlédl si sanaèní vrt na

vyluhovacích polích, Chemickou stanici CHS I a zajímal se zejména
o provoz sanaèních technologií, jejichž èinnost je klíèová pro zdárné
dokonèení sanace horninového prostøedí. Osobnì zhodnotil technolo-
gii Stanice likvidace kyselých roztokù, která využívá k dekontamina-
ci vod principu tepelného zahušt’ování roztokù, Neutralizaèní a de-
kontaminaèní stanici NDS 10 a Neutralizaèní a dekontaminaèní stani-
ci NDS ML. Rovnìž se seznámil s aktuálním stavem odkalištì a s po-
stupem navyšování hráze II. etapy odkalištì pro ukládání neutrali-
zaèních kalù.

„Plnì si uvìdomuji problematiku kontaminace podzemních vod,
kterou zpùsobila døívìjší chemická tìžba uranu. Po dùkladném sezná-
mení se se zdejšími technologiemi mohu konstatovat, že tyto sanaèní
technologie pracují efektivnì a zabraòují rozptylování kontaminace
v podzemí a postupnì kontaminaci snižují. Pro zachování kvality ži-
votního prostøedí budoucím generacím je nezbytné v této sanaci po-
kraèovat,“ uvedl ministr Jiøí Havlíèek, který zároveò pøipojil zápis do
Pamìtní knihy s. p. DIAMO.

„Jsem rád, že se pan ministr zdejší problematikou sanace hornino-
vého prostøedí zabývá. Zajištìní provozu sanaèních technologií a plné

zahlazení následkù tìžby uranu je jednou z priorit s. p. DIAMO,“ do-
dal Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku DIAMO.

Závìr návštìvy pana ministra byl vìnován dalším perspektivám
rozvoje celého státního podniku DIAMO, který pan ministr považuje
za silného a stabilního partnera státu pøi øešení ekologických a surovi-
nových otázek.
Historie tìžby uranu v severních Èechách:

Od poèátku sedmdesátých let do roku 1996 bylo v této oblasti vytì-
ženo 11 740 tun uranu klasickou hlubinnou tìžbou a 15 862 tun uranu
chemickou tìžbou. Podstatou chemické tìžby uranu bylo vtláèení
loužicího technologického roztoku prostøednictvím vrtù z povrchu do
podzemí. Za dobu provozování chemické tìžby uranu bylo do pod-
zemí prostøednictvím technologických roztokù vtlaèeno témìø 
4,1 mil. tun kyseliny sírové, 320 tis. tun kyseliny dusièné, 111 tis. tun
èpavku a 26 tis. tun kyseliny fluorovodíkové.

V souèasné dobì se na ložisku Stráž pod Ralskem nachází v podze-
mí v ploše pøibližnì 27,5 km2 cca 374 mil. m3 vod ovlivnìných
zbytkovými technologickými roztoky z chemické tìžby uranu. Bez
dokonèení sanace horninového prostøedí by došlo k postupnému roz-
šiøování kontaminace bez možnosti efektivního sanaèního zásahu
a následnì ke znehodnocení využívaných vodních zdrojù a na vodu
vázaných ekosystémù v oblasti severoèeské køídy.

V dùsledku intenzivní sanace zejména v posledních letech dochází
ke zøetelnému poklesu koncentrace kontaminantù v podzemních vo-
dách. Sanace bude probíhat až do snížení kontaminace podzemních
vod na úroveò, která zaruèí trvalou využitelnost zásob pitných pod-
zemních vod v této oblasti.
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Námìstek ministra prùmyslu a obchodu pro
sekci prùmyslu Eduard Muøický navštívil dne
18. srpna 2017 státní podnik DIAMO, odštìpný zá-
vod Tìžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem
a podrobnì se seznámil s problematikou sanace
horninového prostøedí dotèeného tìžbou uranu
v severních Èechách, komplexem unikátních sa-
naèních technologií a rekultivaèními pracemi.

Øeditel státního podniku DIAMO Tomáš
Rychtaøík pøivítal pana námìstka na øeditelství stát-
ního podniku ve Stráži pod Ralskem. Zde se pan
námìstek seznámil s historií tìžby uranu v sever-
ních Èechách, s rozsahem sanaèních prací, které
zde byly provedeny od roku 1996, se souèasným
stavem a výhledem do budoucna.

Následnì se spoleènì odebrali v doprovodu ná-
mìstka øeditele o. z. pro techniku a služby Karla Pill-
manna a vedoucího oddìlení likvidaèních èinností
Josefa Štádlera na prohlídku areálù odštìpného závo-
du Tìžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem.

První zastávkou byla prohlídka právì re-
konstruovaného provozu technologie Neutralizaèní
a dekontaminaèní stanice NDS 6 a návštìva re-

kultivovaného území po hlubinné tìžbì uranu
v areálu bývalého Dolu Køižany I, kde byl pan ná-
mìstek seznámen s prùbìhem biologické rekultiva-
ce. Následovala návštìva Neutralizaèní a dekonta-
minaèní stanice NDS 10 a Neutralizaèní a dekonta-
minaèní stanice pro zpracování mateèných louhù
NDS ML. Závìr návštìvy byl vìnován prohlídce
odkalištì.

Dne 31. kvìtna 2017 komise jmenovaná øeditelem
o. z. GEAM Dolní Rožínka zkolaudovala Podzemní
výzkumné pracovištì (PVP) Bukov a trafostanici
TR 12.2. B1, která je souèástí provozovny PVP Bu-
kov. Vlastní výstavba PVP Bukov byla zahájena
v záøí 2013 ražbou základního pøístupového pøekopu
BZ-XIIJ o délce 317,5 m v profilu 9,2 m2 se zajištì-
ním ocelovou obloukovou TH výztuží a svorníko-
vou výztuží se svorníky CKT o délce 1,2 m. Souèas-
nì s pøekopem BZ-XIIJ byly ve stanièení
240 m a 309 m vyraženy vrtné komory VrK-1
a VrK-2. V období èervenec až záøí 2015 byla ve
stanièení 117,0–122,0 m z pøekopu BZ-XIIJ vyraže-
na západním smìrem hladkým výlomem bez výztu-
že v profilu 14,5 m2 zkušební komora ZK-1 o celko-
vé délce 23,5 m. Od øíjna 2015 do èervna 2016 ve
stanièení 240,0–245,0 m z pøekopu BZ-XIIJ probí-
hala ražba hladkým výlomem druhého hlavního pøe-
kopu BZ1-XII o celkové délce 90 m a zkušebních
komor ZK-2, ZK-3S,J vyražených z BZ1-XII. Pøe-
kop BZ1-XII je vyražen hladkým výlomem v profilu
10,0 m2 a od 38. m ražby v profilu 14,5 m2. Pøekop
BZ1-XII je vyražen bez výztuže, místnì a na køíži se
zkušebními komorami ZK-3S a ZK-3J je zajištìn
svorníkovou výztuží, sklolaminátovými lepenými
svorníky CKT o délce 1,2 až 1,5 m, se stropním zá-
tahem pletivem nebo tahokovem. Køíž pøekopu 
BZ1-XII se zkušebními komorami ZK-3S a ZK-3J je
navíc vyztužen støíkaným betonem. Jako poslední,
v únoru 2017, probíhala ražba komory trafostanice
TR 12.2 B1, která byla vybavena transformátorem
400/230 V umožòujícím napájení pøístrojové a mìøi-
cí techniky pøi provádìní výzkumných a experimen-
tálních prací na PVP Bukov. Po vyražení dùlních dìl
bylo prùbìžnì provádìno jejich vybavování

a vystrojování dle projektové dokumentace a poža-
davkù investora. Pro úèely Podzemního výzkumné-
ho pracovištì Bukov bylo celkem vyraženo a vybu-
dováno 455 m horizontálních dùlních dìl a komor.

Kolaudace byla provedena za úèasti zástupcù in-
vestora, odpovìdných pracovníkù Správy úložišt’
radioaktivních odpadù (SÚRAO) a zástupce státní
báòské správy (SBS) Ing. Škardy z Obvodního báò-
ského úøadu (OBÚ) pro území krajù Libereckého
a Vysoèina. Kolaudace byla zahájena v 10 hodin
v raportní místnosti Dolu R I. V úvodu pøedseda ko-
mise seznámil pøítomné s rozhodnutími OBÚ pro
území krajù Libereckého a Vysoèina týkajícími se
výstavby PVP Bukov, s prùbìhem výstavby PVP
Bukov, s vyhodnocením zkušebního provozu,
s pøedloženou dokumentací skuteèného stavu, ze-
jména s výchozí elektro revizí. Bìhem úvodního
jednání byla zároveò zástupci SÚRAO provedena
kontrola odstranìní vad a nedodìlkù zjištìných dne

19. ledna pøi pøedání pracovištì PVP Bukov do zku-
šebního provozu. Bylo konstatováno, že všechny
vady a nedodìlky byly odstranìny a že bìhem zku-
šebního provozu nedošlo k žádné mimoøádné udá-
losti èi pracovnímu úrazu. Po úvodním jednání ko-
laudaèní komise sfárala jámou B1 na 12. patro na
vlastní pracovištì PVP Bukov, kde provedla pro-
hlídku všech dùlních dìl, komor a provozoven na
Podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Souèás-
tí byla i prohlídka pøístupového pøekopu BZ-XII od
jámy B1. Prohlídka byla zamìøena zejména na to,
zda skuteèný stav dùlních dìl na PVP Bukov
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám
platné báòské legislativy a zda jsou vybavena pøí-
slušnou provozní dokumentací, provozními, po-
žárními, dopravními øády. Po vyfárání na závìreè-
ném jednání èlenové komise konstatovali, že
pøedložená dokumentace odpovídá skuteènému sta-
vu na PVP Bukov a že fyzickou prohlídkou vlastní-

ho pracovištì PVP Bukov nezjistili žádné závady èi
nedostatky, které by bránily uvést pracovištì PVP
Bukov do trvalého užívání. Na základì závìrù
a výsledkù kolaudaèní komise závodní Dolu Rož-
ná I vydal 1. èervna 2017 Povolení k trvalému uží-
vání Podzemního výzkumného pracovištì Bukov
a Trafostanice TR 12.2. B1. Pro trvalé zajištìní bez-
peènosti a ochrany zdraví pøi práci a bezpeènosti
provozu na PVP Bukov byly pokynem závodního
dolu PO-GEAM-RI-19-00 stanoveny a urèeny po-
vinnosti jednotlivým odpovìdným technicko-
hospodáøským pracovníkùm Dolu Rožná I. Chtìl
bych touto cestou podìkovat všem zamìstnancùm,
kteøí se podíleli na výstavbì Podzemního výzkum-
ného pracovištì Bukov, které je svými parametry
a kvalitou díla srovnatelné s ostatními generickými
podzemními výzkumnými laboratoøemi na svìtì.

Pavel Vinkler, vedoucí závodu 
Rožná I – závodní dolu, o. z. GEAM

STRANA 2

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navštívil DIAMO, státní podnik, ve Stráži pod Ralskem

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je zkolaudováno

Na Dole Žofie v Orlové probìhl v pátek 18. srpna poslední den na-
táèení v areálech šachet na Karvinsku. Vyrábìl se tam nový film Èes-
ké televize nazvaný Dukla 61. Státní podnik DIAMO, správce zavøe-
ných dolù, umožnil filmaøùm v uplynulých 3 týdnech využití pozem-
kù a budov na Dole Žofie a na Dole Barbora na Karvinsku. Kromì
pronájmu zázemí, vè. koupelen, zajištìní elektøiny a vody poskytl
i dùlní lampy a sebezáchranné pøístroje. Pracovníci státního podniku
také zajišt’ovali pøi natáèení obsluhu tìžních strojù, bezpeènost filmo-
vého štábu a hercù a další pomocné práce.

Dvoudílný televizní film Dukla 61 pojednává o nejvìtším pová-
leèném dùlním neštìstí v tehdejším Èeskoslovensku, pøi nìmž v ro-
ce 1961 v havíøovském Dole Dukla zahynulo 108 horníkù. Režisér
David Ondøíèek se zamìøil nejen na samotnou tragickou nehodu,
ale také na mezilidské vztahy a pøíbìhy rodin. Hlavní role hrají
Marek Taclík, Martha Issová, Jiøí Langmajer a Václav Neužil.

Dùl Dukla už dnes neexistuje, a tak ho ve filmu simulují netìžící,
ale pomìrnì zachovalé èásti dolù Žofie a Barbora, které si Èeská tele-
vize po dobu natáèení pronajala od státního podniku DIAMO. „Sna-
žili jsme se filmovému štábu vyhovìt i poradit, protože víme, jak by-
lo hornické povolání nároèné, a je dobré si obèas pøipomenout histo-
rické události, které doprovázely rozvoj tìžby uhlí,“ øekl øeditel od-
štìpného závodu ODRA Josef Havelka.

„Byli jsme pøekvapeni, že o tak velké tragédii se v té dobì tak málo
informovalo. Ostravsko a Karvinsko bylo tehdy místem velkých výdìl-
kù a nízké ceny života. Když jsme zjišt’ovali okolnosti události, ukáza-
lo se, že toto téma má více rovin, a rozhodli jsme se vyrobit dvoudílný
film,“ prozradil kreativní producent Èeské televize Michal Reitler. Pøi-
jel na natáèení na šachtì dohlédnout a pøiznal lehkou nervozitu, protože
se právì toèily nároèné emotivní scény s hlavními postavami.

„Pamatuji si z dìtství, jak mi strejda vyprávìl, že v ten den byl také
v podzemí na Dukle, ale naštìstí se mu nic nestalo, staèil utéct,“
vzpomíná Czeslav Antonczyk, zamìstnanec odštìpného závodu
ODRA státního podniku DIAMO, který dohlížel pøi natáèení na tech-
nické zázemí a bezpeènost pøítomných. Jeho spolupracovník – nará-
žeè Vladimír Síla – ve filmu bude pøímo úèinkovat, obsluhuje totiž
dopravní zaøízení, ve skuteènosti i pøi natáèení scén u „výtahu“, jak
filmaøi z Prahy øíkali dopravní nádobì, bìžnì nazývané jako klec.
V komparzu si zahrál i jeden skuteèný horník a báòský záchranáø,
dnes kameraman a fotograf na volné noze Jiøí Spáèil: „Zažil jsem nì-
kolik záchranných akcí a nìkdy šlo i nám, záchranáøùm, o život.
Vzpomínám ale na to spíše v dobrém, a tak jsem se rozhodl zahrát si
ve filmu horníka.“

Na obrazovkách Èeské televize se Dukla 61 objeví v pøíštím roce.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Pøekop BZ-XII od jámy B1 k PVP Bukov

BZ-XIIJ v místì svodu boèních pøítokù v dobì výstavby

Námìstek ministra prùmyslu 
a obchodu Eduard Muøický pøi 

návštìvì NDS ML s øeditelem 
DIAMO, s. p., Tomášem Rychtaøíkem Prohlídka sanaèních technologií

BZ1-XII v místì mìøení pøítokù ze stropu pøi budování

BZ1-XII v místì mìøení pøítokù ze stropu po výstavbì

BZ-XIIJ v místì svodu boèních pøítokù – souèasný stav

Komparzistky – manželky a pøíbuzné horníkù –
èekají na pokyn režiséra, resp. na zprávu...

Pracovníci státního podniku DIAMO asistovali při natáčení filmu



Školáci se už museli vrátit do škol-
ních lavic, tak mi dovolte pøipomenout,
jak èást z nich prožila ètrnáct dní
o prázdninách na dìtském táboøe, který
poøádala OO s. p. DIAMO, Dùl Hamr I.
Tábora se zúèastnilo 83 dìtí a velkou
skupinu z nich tvoøili prvòáèci a druhá-
ci. Hned na zaèátku tábora po seznáme-
ní, rozdìlení do chatek a do oddílù moh-
li úèastníci pøivítat první vzácnou ná-
vštìvu – Skupinu historického šermu
GOLEM, jejíž èlenové dìtem pøedvedli
krásné vystoupení a poté se jim ještì
dlouho vìnovali. Dìti si mohly nejenom
pùjèit zbranì a rekvizity, ale i vyzkoušet
základní kroky a výpady pøi šermování
a šermíøi jim trpìlivì odpovídali na rùz-
né otázky.

Druhý den zaèala celotáborová hra,

která se nesla v duchu „Filmového léta“.
Úvodem táborníci navštívili improvizo-
vané kino, kde dostali 3D brýle a samo-
zøejmì i popcorn, a zhlédli celoveèerní
film. Následující dny se odehrávaly po-
dle filmù Harry Potter, Mimoni, Piráti
z Karibiku, Šmoulové, Asterix a Obelix
a At’ žijí duchové. Soutìže uvádìli ve-
doucí pøevleèení do kostýmù podle
hlavních postav z uvedených filmù. Za
to dìkuji Šárce, která se pøi jejich pøí-
pravì opravdu vyøádila.

Dìti stihly za první týden 25 oddílo-
vých soutìží, pøi kterých se bravurnì
dokázaly pøepravovat na improvizova-
ných lodích, hrát na slepého piráta, lovit

poklad, rozvinout plachty i støílet z ku-
še. Jako šmoulové si zahrály živé šmou-
lí pexeso, které jim šlo výbornì, sesta-
vovaly celou šmoulí osadu podle jmen,
sbíraly borùvky. Harry Potter pro nì pøi-
pravil stopovanou s mnoha úkoly. Místo
oblíbeného HU–TU–TU si zahrály jako
Mimoòové Bído–Bído, skládaly puzzle,
pøetahovaly se lanem a došlo i na vodní
bitvu. Zazpívaly si také všechny známé
písnì z filmu At’ žijí duchové a pøi
olympiádì Asterixe a Obelixe házely
kladivem, koulí, hrály pøehazovanou
a mnoho dalších soutìží. Do bodování
celotáborovky se mìlo zaøadit i oddílo-
vé vaøení v kotlících z objednaných su-

rovin, ale výtvory byly
tak zdaøilé, že ani nešlo
urèit, který oddíl byl nej-
lepší. Po celý týden všech
6 soutìžních oddílù sbíra-
lo filmové negativy a ví-
tìzem se stal oddíl s nej-
delším filmem. Po záslu-
ze byl v sobotu vyhlášen
vítìzem oddíl èíslo 1,
probìhlo rozdání cen, fo-
cení s dorty a závìrem se
všichni s chutí pustili do
jejich konzumace.

Druhý týden zaèal tá-
bor nabírat na obrátkách.
Strávili jsme zajímavý
den s pøíslušníky Policie
ÈR s bezvadnì vycvièe-
ným služebním psem.
Navštívili nás hasièi ze
Stráže pod Ralskem,
kteøí zajistili dìtem prima
odpoledne ve snìhové pì-
nì. Také budeme vzpomí-
nat, jak jsme se vydali na
pìší výlet na rozhlednu

a v polovinì cesty jsme se museli vrátit
úplnì promoèení zpìt do tábora. Absol-
vovali jsme také výlet do Leteckého
muzea v Mladé Boleslavi. Dále jsme se
vydali na Staré Hrady, kde na nás èekala
spousta skøítkù na pùdì i ve sklepeních,
a všichni si vyzkoušeli létání na koštìti.
Dìti potìšil nákup drobností na hradì
a spokojené se zase vrátily do tábora.
Jeden veèer nás také navštívil pan Emil
Kováè a klubovna byla naplnìna
k prasknutí pøi jeho poutavé pøednášce
o skláøství a cestování, doplnìné promí-
táním a krásnou ukázkou jeho výrobkù,
které byly i na výstavì ve svìtì. Mezi-
tím jsme absolvovali spoleèné fotogra-
fování profesionální fotografkou, spous-
tu soutìží jednotlivcù, disko
pod širým nebem, putování
za pohádkou v krásných kos-
týmech, táboráky. Pøedpo-
slední den byl opìt plný sou-
tìží a nechybìl ani tradièní
jarmark. Na závìreènou dis-
kotéku pøišli všichni táborní-
ci nastrojeni a natìšeni a bì-
hem celého veèera se tanèilo,
podepisovala se trièka, ne-
chybìly slzièky a sliby, jak
se pøíští rok zase všichni se-
jdeme. Prckové se již ne-
mohli doèkat rodièù a ti star-
ší už domlouvali první ter-
mín, kdy se uvidí po skonèe-
ní tábora. Vždy nás potìší,
že vzniknou nové party ka-
marádù.

Závìrem mi dovolte podì-
kovat odborovým organiza-
cím ZOO o. z. TÚU Stráž
pod Ralskem a ZO SOO øe-
ditelství státního podniku
DIAMO za finanèní pøíspì-

vek a hlavnì èlenùm naší odborové or-
ganizace, kteøí každoroènì schvalují pro
dìti nemalou èástku na nákup cen. Za
sponzorské dary také dìkujeme
p. Špetlovi, Miroslavu Pytlounovi –
Transcamion, s. r. o., a firmì Bohemia
Gifts and Cosmetics. Nesmím zapome-
nout ani na hasièe, pøíslušníky Policie
ÈR, p. Hejska a èleny skupiny GOLEM
a Emila Kováèe, kteøí nám vìnovali
svùj volný èas. Moc si této pomoci váží-
me a jsme rádi, že si díky nim odnáší
všichni z tábora pìkné zážitky. Nejvìtší
dík však patøí všem vedoucím, kteøí vy-
drží v plném nasazení celých ètrnáct
dní, personálu kuchynì, který se ne-
únavnì stará o blaho dìtí, a také vedení
o. z. TÚU. 

Marcela Venghová 
oddìlení mzdovì-personální, o. z. TÚU

Na 1. záøí byl od kvìtna naplánovaný
druhý sportovní den (smìny A/B) na
sportovištích školicího støediska Adéla.
V èervenci jsem se s kamarádem a dlou-
holetým kolegou Slávkem Bergmanem
dohodl, že v tentýž den probìhne jeho
oslava odchodu do penze. Ètyøi dny
pøed sportovním dnem bylo nahlášeno
témìø 80 úèastníkù. Bohužel jako jediný
poøadatel jsem mìl celkem starosti.
Uvaøit guláš pro tolik lidí, zajistit dopra-
vu, jídlo a pití a pøitom se vejít do plá-
novaných 10 tis. Kè bylo nemožné.
V den zahájení bylo jasné, že jsem si dì-
lal hlavu zbyteènì. Poèasí nám pøipravi-
lo nejchladnìjší letní den a k tomu prše-

lo bez pøestávky od rána do veèera. Ze
78 nahlášených tak dorazilo 48 lidí
a nejvìtším tahákem byl asi Slávkùv be-
ran na grilu. Kvùli své zaneprázdnìnosti
jsem propásl návštìvu vedení C 702,
které pøijelo za Slávkem. Ten byl velice
mile pøekvapen a dost ho to potìšilo.
Vedení C 702 dávám palec nahoru
a moc dìkuji.

Hrál se stolní tenis a šipky, to bylo
pod støechou. Pár nadšencù se v dešti
pustilo i do nohejbalu, ale dlouho to
nevydrželi. Do tenisu se nepustil ni-
kdo. Padl dokonce návrh na nové dis-
ciplíny – kdo sní nejvíc klobás nebo
talíøù guláše. Naveèer se ještì ochladi-

lo a pøesto, že jsem to nemìl v plánu,
pøesunula se oslava do hlavního sálu
v budovì. Jediný kytarista ze tøí nahlá-
šených, který dorazil, byl Ivo Jinek
alias Bubák. To byla jeho chvíle. Pak
už se fandilo èeské reprezentaci proti
Nìmecku.

Do rána vydrželo dost lidí, aby mi po-
mohli s úklidem. I tak jsme Adélu opus-
tili v 11 hod. Dìkuji moc tìm, kteøí i pøes
nepøízeò poèasí dorazili. Tìm, kteøí po-
máhali s úklidem, dìkuji ještì více.

Od pøíštího roku se bude vybírat od
nahlášených z organizaèních dùvodù
stokoruna, vratná pro ty, co pøijdou.

Vilda Válek

STRANA 3

Dětský tábor v Bělé pod Bezdězem 2017

Spoleèné foto

V dešti, a pøeci hrají, zleva: Lukáš Kožár a Jaroslav Chvála proti 
Jiøímu Kováøovi a Ervínu Friedrichovi

Rudolf Maøík Beránek ze Slávkova stáda 
na rozlouèenou

Jan Mitáè (mistr C 702) pøeje za celou smìnu Slávkovi Bergmanovi

Olympiáda mùže zaèít...

Pøetahovaná bolí, ale vitìzství je naše...

Vítìzové

Druhý letošní sportovní den na o. z. TÚU



Èlenové hornických spolkù ze Støíb-
ra, Plané a Pøíbrami se zúèastnili ve
dnech 23.–26. 8. 2017 na pozvání pol-
ských kolegù výjezdu do olovìných
a zinkových dolù v Bukownu a do Mu-
zea ropného a plynárenského prùmyslu
v Bóbrce.

Ve støedu ráno jsme vyrazili pøes Pra-
hu, východní Èechy a pøes èást Polska

do bývalého zlatého dolu ve Zlotém
Stoku, o kterém je zmínka již z roku
1273 a který leží cca 5 km od naší hra-
nice. Pøed více než 100 lety byl revír
hlavním svìtovým dodavatelem arseni-
ku. Dùl v minulosti dodával cca 30 kg
zlata roènì. V roce 1961 došlo k jeho
definitivnímu zastavení. Od roku 1966
je zde muzeum zlata. Dle prùvodce mu-

zeum navštíví od jara
do podzimu cca
3 000 lidí dennì. Zde
jsme si prohlédli
štolu a muzeum mi-
nerálù. Poté jsme se
zastavili v Javorní-
ku rovnìž v muzeu
minerálù. Veèer nás
již oèekávali kama-
rádi v Ostravì. Dru-
hý den jsme vyra-
zili smìr Katovice
a Olkusz. Osobnì
nás pøivítal generální
øeditel spoleènosti
ZGH Boleslaw. Ná-
vštìvu dolù nám
zprostøedkoval ka-
marád M. Przystas,
kterému tímto velmi
dìkujeme. Ruda je
zde tìžena v hloubce
cca 150 m pod povr-
chem. Revír je velmi
rozsáhlý – 25 km2.

Ražba probíhá velkoprofi-
lovými díly s ponechaný-
mi celíky. Výška sloje je
cca 8 m. Spoleènost získa-
la v nedávné dobì doly
v Bosnì a Hercegovinì,
kde musela následnì pro-
vést kompletní moderniza-
ci provozu. 

Co se mùže po cestì
stát – píchli jsme. A hle-
dejte servis. Nakonec se
nám to podaøilo – velmi
vstøícní a ochotní pracov-
níci. Další cesta byla opìt
nároèná, pøesun cca
300 km do historického
mìsta Krosno, smìrem
k ukrajinským hranicím. 

Další den jsme navštívi-
li Muzeum ropného a plynárenského
prùmyslu v Bóbrce. Bylo to velmi zají-
mavé, pro vìtšinu kolegù nìco nového,
protože pøímo s vrtaøskou technikou se
nikdo z nich osobnì dosud neseznámil.
Odbornému prùvodci jsem malou radou
mohl pomoci i já, protože jsem se to-
muto oboru vyuèil a 10 let jsem praco-
val v geologickém prùzkumu. V muzeu
jsme mohli spatøit desítky zachovalých
vrtných souprav pro tìžbu ropy a pro
klasické vrtání od roku 1854. 

Následoval další vìtší pøesun, a to již
na Slovensko do Starých Hor, opìt
300 km. Dorazili jsme k veèeru. Kama-
rádi z místního hornického spolku
’’HALIAR“ nás již oèekávali. V sobotu
ráno jsme absolvovali slavnostní mši

a hornický prùvod obcí. K poslechu
nám zazpíval hornický soubor. Hornic-
ký spolek Støíbro pøedal pøedsedovi
spolku Jozefu Martinkovi pamìtní me-
daili spolku. Obec Staré Hory slavila
500 let od první písemné zmínky o obci.
Od prvopoèátku byla obec hornickou
obcí, tìžila se zde jako všude v okolí
(Špania Dolina, Banská Bystrica, Lubie-
tová aj.) mìï. Kulturní program pokra-
èoval až do pozdních veèerních hodin,
ale naše delegace v odpoledních hodi-
nách po 4 dnech strávených na cestách
vyrazila na cestu domù. Konec dobrý,
všechno dobré. Tìšíme se urèitì na další
obdobnou akci v brzké dobì.

Karel Neuberger 
Hornicko-historický spolek Støíbro

Hornické spolky na cestách

Letní mìsíce jsou dobou, kdy hasièi
tradiènì likvidují množství požárù a kdy
mají jednotky požární ochrany obvykle
nadprùmìrný poèet technických zásahù.
Mezi typicky letní zásahy patøí požáry
travních a lesních porostù od neopatrnì
rozdìlaných táborových ohòù, cigareto-
vých nedopalkù, požáry na polích zpù-
sobené zemìdìlskou technikou, vzníce-
ní porostu od výfuku nevhodnì zaparko-
vaného automobilu apod. Anebo mùže
být pøíèina pøírodního požáru také jiné-
ho charakteru. 

Jednotky hasièù a závodní báòské zá-
chranné stanice (ZBZS) zasahovaly také
v Petøvaldì u Karviné v oblasti haldy
(odvalu dùlní hlušiny) Hedvika. Centrál-
ní øídicí stanovištì (CØS) o. z. ODRA
bylo informováno ve støedu 19. 7. 2017
ve 12.45 o vzniku požáru na pozemku ve
správì o. z. ODRA, kde došlo ke vzníce-
ní suchého travnatého porostu a døevní

hmoty. Na místo vyjela èeta ZBZS o. z.
ODRA a otevøený oheò byl zlikvidován
již pøed pøíjezdem jednotky dobrovol-
ných hasièù z Petøvaldu a HZS Ostrava
Fifejdy. Po obhlídce místa zahoøení byl
hasièi na místo povolán vùz pro hašení
pomocí hloubkové sondy. Požáøištì bylo
povrchovì dohašeno a vychlazeno vtla-

èením cca 12 m3 vody. Byl dohodnut
zpùsob støežení místa zahoøení. Ve
14.15 pøijalo CØS o. z. ODRA informaci
o uhašení povrchového požáru na odvalu
Hedvika. Požár se obešel bez zranìní
a vážných majetkových škod. 

Ke vzniku požáru došlo na odvale zá-
vodu Hedvika bývalého dolu J. Fuèík
v minulosti již nìkolikrát. Hlavním rizi-
kovým faktorem této lokality jsou dlou-
hodobì probíhající termické procesy
(první registrované záznamy jsou zná-
my již od konce 50. let 20. století), které
souvisí se složením a zpùsobem odvalo-
vání dùlní hlušiny v minulosti. Na odval
byly ukládány hlušiny z tìžebního pro-
cesu a prùvodní horniny z ražeb pøíprav-
ných a otvírkových dùlních dìl. Vzhle-
dem ke stáøí odvalu se pøedpokládá vy-
soké procento uhelné substance v nej-
starších vrstvách. Místnì se mùže jednat
až o 50 % spalitelných látek – zpùsob

úpravy na poèátku 20. století se usku-
teèòoval pouze ruèním vybíráním uhlí
z hlušiny, a pøestože docházelo k další-
mu vybírání drobných kusù uhlí z odva-
lu lidmi z okolí, zejména prachový podíl
uhelné substance zde zùstával. Nepøíz-
nivým faktorem na této lokalitì je také
existence množství rùzného komunální-

ho a domácího odpadu chaoticky uklá-
daného do depresí tìlesa odvalu, a to
prakticky po celé jeho ploše. 

Odval Hedvika je od roku 2012 re-
gistrovaným úložným místem tìžebního
odpadu ve smyslu zákona è. 157/2009
Sb., o nakládání s tìžebním odpadem
a o zmìnì nìkterých zákonù. Koncepce
zahlazování následkù hornické èinnosti
je zde postupnì naplòována v souladu
s podmínkami nakládání s tìžebními od-
pady smìøujícími k ukonèení provozu
úložného místa, stanovenými rozhodnu-
tím místnì pøíslušného obvodního
báòského úøadu (OBÚ) a v souladu se
schváleným plánem pro nakládání s tì-
žebním odpadem. Odval je dlouhodobì
pravidelnì kontrolován, termometricky
a plynometricky monitorován, je prová-
dìno také doplòkové letecké termo-
metrické snímkování lokality a výsled-
ky jsou pravidelnì vyhodnocovány.

Vznik nových cen-
ter endogenního po-
žáru, jejich vývoj
ani smìr migrace
však nelze i pøes
veškeré dosavadní
znalosti spolehlivì
predikovat. 

Na odvale pro-
bìhla v minulosti
úspìšná rozsáhlá re-
kultivace výsadbou
døevin, hojnì se zde
nacházejí také nále-
tové døeviny a roz-
sáhlé keøovité po-
rosty. Vìtšina les-
ních pozemkù na
odvalu byla již v mi-
nulosti pøevedena
do správy s. p. Lesy
ÈR. Území je sou-
èástí tzv. „Panského
lesa“ a „Velkého
ostravského lesa“.
Pøes odval vede také
trasa významného
biokoridoru spojují-
cí rozsáhlá regionál-
ní biocentra. V dù-
sledku endogenního

požáru, jehož projevy jsou v rùzné inten-
zitì patrné na odvale již nìkolik desítek
let, se výraznì zvyšuje teplota pøí-
povrchových vrstev hlušiny a spoleènì
s vlivy plynných emisí pùsobí negativnì
na vegetaci. Døeviny pak vykazují znaè-
ná narušení – špatný zdravotní stav
a nevratná poškození, napadení døevo-

kazným hmyzem, odumírání celých
nadzemních èástí, prohoøívání koøenù
a èetné vývraty kmenù. Dochází k po-
stupnému odumírání døevin v okolí ter-
micky aktivních ploch až k úplné de-
strukci vegetaèního pokryvu nad centry
endogenního požáru. Tyto oblasti jsou
pak v místech prohoøívání
hlušiny až k povrchu terénu
zejména v suchém letním
období náchylné k samo-
vznícení a ke vzniku otevøe-
ného ohnì. V omezeném
rozsahu lze vzniku požárù
i tohoto charakteru pøedchá-
zet. V rámci bezpeènostních
opatøení je uplatòována mi-
mo jiné pravidelná preven-
tivní kontrolní èinnost na lo-
kalitì (se zvýšenou èetností
kontrol a pochùzek zejména
v letních mìsících), dále je
opakovanì provádìno mýce-
ní vegetaèního pokryvu
v exponovaných èástech
odvalu za okamžitého od-
straòování døevní hmoty ná-
chylné ke vznícení. Vzhle-
dem k charakteru okolních
ploch (lesní pozemky,
biokoridor) lze však mýcení
porostu provádìt jen postup-
nì a v nezbytnì nutném roz-
sahu. V souladu s územním
plánem má být celý odval

znovu rekultivován na lesní plochu. Ten-
to zámìr však lze realizovat až po uvede-
ní do zcela konsolidovaného stavu, tzn.
po utlumení termických procesù a prove-
dení nutné technické rekultivace území. 

Ing. Olga Gazdová
ekolog, o. z. ODRA

STRANA 4

Projevy endogenního hoøení na povrchu terénu

Návštìva dolu spoleènosti ZGH Boles³aw Bukowno v Polsku

Pokles terénu v místì endogenního ohniska

Anorganická krása 
hoøícího odvalu

Vrtné zaøízení pro tìžbu 
ropy v Muzeu ropného

a plynárenského prùmyslu
v Bóbrce
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