
Ve druhé polovinì èervence tohoto roku uspoøádala Mezinárodní
agentura pro atomovou energii (MAAE) „Pilotní kurz envi-
ronmentálních sanací“ ve školicím støedisku Národní laboratoøe
v Argonne v USA. 

Jednalo se o speciální zkušební kurz, který plánuje MAAE v násle-
dujících letech zavést jako souèást rozsáhlého projektu vzdìlávání
kvalifikovaných pracovníkù z èlenských státù MAAE v oblasti envi-
ronmentálních sanací. Hlavním cílem tohoto experimentálního vzdì-
lávacího kurzu bylo poskytnout pracovníkùm provádìcích organizací
a dozorových orgánù z celého svìta globální znalosti klíèových
aspektù, které je tøeba vzít v úvahu pøi návrhu a implementaci projek-
tù sanace starých ekologických zátìží, zejména po tìžbì uranu.

Kurzu se úèastnilo sedmnáct specialistù z èlenských státù MAAE
vèetnì Èeské republiky a Slovenska. Dozor nad probíhajícím kurzem
mìli pøímo na místì vedoucí pracovníci sekce technické spolupráce
MAAE. Pøizvaný mezinárodní tým expertù zajišt’oval pro úèastníky
kurzu odborné pøednášky. Jako odborný expert byl na tento kurz po-
zván i zástupce státního podniku DIAMO Jiøí Mužák, který zde
úèastníkùm kurzu pøednesl pøíspìvek s názvem „Pøípadová studie sa-
nace po bývalé chemické tìžbì uranu v Èeské republice“. V pøíspìv-
ku byly prezentovány zkušenosti státního podniku DIAMO s probí-
hající sanací následkù po chemické tìžbì uranu ve Stráži pod
Ralskem.

Kromì pøednášek probíhala i jednání pozvaného expertního týmu,
jejichž cílem bylo sestavit program budoucího projektu vzdìlávání
v oblasti environmentálních sanací a formulovat doporuèení pro
úspìšnou implementaci projektu. Z tìchto jednání vyplynulo, že sou-
èástí projektu musí být, kromì obdobného teoretického tréninkového
kurzu, i odborné stáže a prohlídky na lokalitách, kde jsou sanace
úspìšnì realizovány. Mezinárodní agentuøe pro atomovou energii by-
lo expertním týmem doporuèeno, jako nejvhodnìjší, využít zkušenos-
tí státního podniku DIAMO s jedním z nejkomplexnìjších
a nejrozsáhlejších sanaèních projektù na svìtì. Státní podnik navíc
disponuje zázemím svého Mezinárodního školicího støediska, což za-
ruèuje úspìšnou implementaci celého vzdìlávacího projektu v bu-
doucích letech.

Dalším bodem programu cesty Jiøího Mužáka bylo pracovní setká-
ní s generálním konzulem ÈR v Chicagu Boøkem Lizcem, který se
velmi zajímal o èinnosti státního podniku DIAMO a pøedevším o je-
ho zapojení do mezinárodních vzdìlávacích aktivit. Sám pak infor-

moval o možnostech podpory takových
aktivit. Též se zmínil o významné akci,
která se bude konat v záøí letošního roku
v Chicagu. Jde o velké oslavy stého vý-
roèí vzniku Èeské republiky. Jako zají-
mavost zmínil, že bez tehdejší význam-
né finanèní podpory od èeské a sloven-
ské komunity žijící v Chicagu by samo-
statná republika asi nevznikla.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  
vedoucí odboru 

mezinárodní  spolupráce, ØSP  
vedoucí mezinárodního 

školicího  støediska, ØSP

Dne 22. èervna 2018 probìhl v Praze slavnostní akt podpisu memo-
randa o spolupráci mezi státním podnikem DIAMO a Department of
Human Resources and Social Security of Jiangxi Province. Úèelem
této dohody, která bude platit po dobu tøí let, od èervna 2018 do
èervna 2021, je podporovat spolupráci pøi uvádìní odborníkù do pra-
xe a školení pracovníkù v oblasti cyklu produkce uranu. Zatímco
DIAMO, s. p., nabízí vyhledávání a vzdìlávání talentù, èínská strana
se reciproènì zavazuje aktivnì kontaktovat pracovníky organizací za-
bývajících se èinností v oblasti prùzkumu, tìžby a produkce nerost-
ných surovin, resp. sanace tìžbou a produkcí ovlivnìných lokalit,
a poskytnout jim veškerou podporu vèetnì financování kurzù v Èeské
republice.

Vzhledem k velké vytíženosti a nároènému programu všech zúèast-
nìných stran bylo velmi obtížné hledat volné termínové okénko
k podpisovému aktu, proto došlo ke spojení akce s návštìvou Univer-
zity Karlovy, kde chtìla èínská delegace navázat kontakty vedoucí
pøípadnì k následné spolupráci. První èást akce probìhla na rektorátu

UK, kde došlo k pøedstavení zástupcù všech zúèastnìných stran. Poté
prorektor pro zahranièní styky a mobilitu Jan Škrha pøedstavil èínské
delegaci historii a souèasnost Univerzity Karlovy a nastínil možnosti
výmìny zkušeností. Na jeho proslov navázalo pøedstavení èínské pro-
vincie Jiangxi z úst generální øeditelky Department of Human Re-
sources and Social Security of Jiangxi Province, paní Liu Sanqiu. Po
zodpovìzení všech dotazù se obì delegace pøesunuly na dìkanát Pøí-
rodovìdecké fakulty, kde již došlo k samotnému podpisu memoran-
da. Za provincii Jiangxi pøipojila svùj podpis vedoucí èínské delega-
ce, paní Liu Sanqiu, za DIAMO, státní podnik, stvrdil dohodu svým
podpisem  øeditel státního podniku Tomáš Rychtaøík. Po podpisu mì-
la následovat prohlídka Pøírodovìdecké fakulty za doprovodu dìkana
Jiøího Zimy a profesora Milana Matolína. Kvùli znaènému zpoždìní
vlivem komplikované pražské dopravy však už k prohlídce fakulty
nedošlo a obì delegace se po podpisu memoranda rozlouèily s vidi-
nou úspìšné spolupráce.

Ing. Vojtìch Vokál, ØSP

Ve dnech 19.–22. èervna 2018 probìhl v hlavním mìstì Kazachstá-
nu Astanì 25. Svìtový hornický kongres WMC 2018. 

Jedná se o událost, která se koná jednou za 2–3 roky již od roku
1958 a sdružuje odborníky a vìdce z rùzných zemí, kteøí pracují
v sektoru nerostných surovin. Napøíklad v roce 1961 se tento kongres
konal v Praze. Letošní roèník navštívilo 2 586 úèastníkù z 1 047 spo-
leèností z 50 rùzných zemí. Celkem 368 delegátù z 37 zemí pøedneslo
svùj pøíspìvek ve 21 technologických sekcích. Soubìžnì probíhala
výstava, které se zúèastnilo 260 zástupcù prùmyslu z 26 zemí a kte-
rou si prohlédlo 2 825 návštìvníkù. Na výstavì Èeskou republiku za-
stupovala zastøešující agentura CzechTrade a zástupci spoleèností
Èeská dobývací technika, DSP Pøerov, spol. s r. o., Hydroma,
spol. s r. o., RPS Ostrava, a. s., a ZAM – SERVIS, s. r. o. Za DIAMO,
s. p., se konference zúèastnili Mgr. František Toman, Ph.D.,
a Ing. Ladislav Pašek, který pøednesl pøíspìvek pøedstavující novou
koncepci likvidace odvalù po tìžbì uranových rud na ložisku Pøíbram
s názvem „The new conception of waste rock piles disposal after ura-
nium mining in Pribram“ v rámci technologické sekce Ecology and
waste processing. Z mnoha zajímavých sekcí jsme se soustøedili pøe-

devším na sekce Ecology and waste processing, Enrichment a Global
Business, jež svým obsahem korespondovaly se zamìøením našeho
podniku. Odbornosti pøednášejících pøedevším v sekci Enrichment
pøedstavovaly velmi inspirativní zdroj informací o svìtovém dìní na
poli hornictví a úpravnictví v dobì, kdy sílí tlak na snižování výrob-
ních nákladù, snaha o maximální pøátelskost tìžebních a úpravá-
renských procesù k životnímu prostøedí a celosvìtovì se snižují záso-
by nerostných surovin, které se stávají strategickými nástroji pro
ovlivòování svìtové ekonomiky. Poslední den konference probíhaly
exkurze do nìkolika dùlních provozù nedaleko hlavního mìsta. My
jsme se zúèastnili exkurze do zlatého dolu Altyntau. Zdejší ložisko
zlata Vasilkovskoye se nachází 17 km severnì od mìsta Kokshetau
v regionu Akmola. Lomovì se zde tìží rudy s prùmìrnou kovnatostí
2,0 g/t. V rámci exkurze jsme navštívili samotný lom, kde byla pøed-
stavena geologie ložiska a používaná technologie. Po pøesunu do sa-
motné úpravny následovala návštìva dispeèinku hydrometalurgické
úpravny využívající loužení v kyanidech (CIP proces).

Ing. Ladislav Pašek, ØSP
Mgr. František Toman, Ph.D., o. z. GEAM
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Poslední èervnový týden se ve Vídni konalo
mezinárodní sympozium URAM–2018 (zkratka
z anglického Uranium Raw Material), plným ná-
zvem International Symposium on Uranium Raw
Material for the Nuclear Fuel Cycle: Exploration,
Mining, Production, Supply and Demand, Econo-
mics and Environmental Issues. Toto sympozium
bylo organizováno pod záštitou International Ato-
mic Energy Agency (IAEA) ve spolupráci s Orga-
nisation for Economic Co–operation and Deve-
lopment/Nuclear Energy Agency (OECD/NEA),
World Nuclear Association (WNA) a United Na-
tions Economic Commission for Europe (UNECE)

ve Vídeòském mezinárodním centru OSN. Sympo-
zium pøivítalo na 300 delegátù z 62 zemí svìta. Za-
znìlo témìø 140 pøíspìvkù pøedních svìtových od-
borníkù, které byly rozdìleny do 12 tematických
okruhù a probíhaly souèasnì ve dvou sekcích.
Úvodním slovem zahájil sympozium generální øe-
ditel IAEA pan Yukiya Amano, dále byl program
øízen prezidentem sympozia panem Michelem Cu-
neym, øeditelem Francouzského národního centra
pro vìdecký výzkum (CNRS – GeoRessources),
a pøedsedou vìdecké rady panem Peterem Wood-
sem z Divize jaderného palivového cyklu a techno-
logie odpadù IAEA.  

V prùbìhu pìti nabitých konferenèních dní byla
komplexnì projednána problematika pøedního pali-
vového cyklu od vyhledávání a prùzkumu ložisek
pøes tìžbu, výrobu, nabídku a poptávku, ekonomi-
ku a obchod až po bezpìènost a zdraví, životní pro-
støedí a spoleèenskou odpovìdnost. Èeská republi-
ka byla oficiálnì zastoupena 4 delegáty ze státního
podniku DIAMO (RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.,
Ing. Pavel Vostarek, Ing. Vojtìch Vokál, Ing. Jiøí
Wlosok) a 2 delegáty z Univerzity Karlovy Praha
(prof. RNDr. Milan Matolín, DrCs., a Mgr. Ondøej
Šálek).  

Za DIAMO, s. p., byl v sekci Zdraví, bezpeènost,
životní prostøedí a spoleèenská odpovìdnost pøihlá-
šen a prezentován pøíspìvek na téma „Vývoj kvali-
ty dùlních vod, následná kontaminace sedimentù
a možnosti pasivního odstranìní 226Ra v Zadním
Chodovì, Èeská republika (pøípadová studie)“ ko-
lektivu autorù J. Wlosoka, L. Thinové, M. Èermá-
ka, R. Bicana. Pøíspìvek pøednesený Ing. Wloso-
kem byl pøijat pozitivnì a vzbudil zájem poslucha-
èù o pøípadné zkušenosti získané v souvislosti s øe-
šením problematiky odstraòování 226Ra. V postero-
vé sekci mìlo DIAMO, s. p., sdìlení Mezinárodní-
ho školicího støediska s titulem „WNU SUP –
Efektivní nástroj pro budování kapacit v uranovém
produkèním cyklu“ autorù V. Vokála a J. Mužáka.
Nabídka výcviku uranového personálu v WNU
SUP (World Nuclear University – School of Ura-
nium Production) ve Stráži pod Ralskem zaujala øa-
du delegátù sympozia a byly navázány kontakty
s potenciálními zájemci o úèast na kurzech. Univer-
zita Karlova ve svém posterovém sdìlení pøedstavi-
la „Test nového UAV gama spektrometru na reálné
uranové anomálii“ autorù O. Šálka a M. Matolína.

Mezinárodní sympozium URAM se koná obvyk-
le jedenkrát za 4 roky a patøí mezi svìtovì význam-
né akce zabývající se problematikou pøedního pali-
vového cyklu, kterých se úèastní pøední svìtoví ex-
perti a významné osobnosti uranového prùmyslu,
mezinárodních institucí, úøadù a organizací vèetnì

zástupcù akademické obce. Úèast zástupcù Èeské
republiky je z pohledu zkušeností z historického
vývoje uranového prùmyslu a návazného zahlazo-
vání následkù hornické èinnosti vždy vítána. Letoš-
ní roèník sympozia nebyl v tomto ohledu výjimkou
a pøinesl øadu zajímavých informací a pøispìl k vý-
mìnì cenných zkušeností a poznatkù v daném obo-
ru. Velký dík organizátorùm a pøednášejícím!  

Ing. Pavel Vostarek  
vedoucí odboru ekologie, ØSP  

Ing. Jiøí Wlosok  
specialista – hydrogeolog, ØSP  
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V sobotu 28. èervence 2018 se po dvou letech
v rámci Dne otevøených dveøí opìt otevøela Èistír-
na dùlních vod Pøíbram II odštìpného závodu Sprá-
va uranových ložisek pro všechny, kteøí mìli zájem
seznámit se s technologií èištìní dùlních vod èerpa-
ných z podzemí zatopeného ložiska uranové rudy
Pøíbram. 

Do areálu èistírny dùlních vod v prùbìhu dne za-
vítaly na tøi desítky zvìdavých návštìvníkù všech
generací. S ohledem na inzerci v místním tisku, ofi-
ciálních stránkách mìsta Pøíbrami, sociálních sítích
i v pøilehlých obcích jsme však oèekávali návštìvu
vìtší. 

I pøes tuto výhradu lze prùbìh Dne otevøených
dveøí hodnotit jako úspìšný. Nikdo z pøíchozích

nelitoval, všichni odcházeli z prohlídky ÈDV spo-
kojeni. Ve vstupní èásti provozní haly ÈDV byly
pro nì na instalovaných posterech pøipraveny po-
drobné informace o organizaci státního podniku
DIAMO, historii prùzkumu ložiska a následné tìž-
by uranu na Pøíbramsku v letech 1947 až 1991, vy-
hlášení útlumu a ukonèení tìžby v záøí 1991, vý-
stavbì kavernového zásobníku plynu na šachtì
è. 16, od prùzkumných prací v roce 1989 až po do-
konèení zásobníku v roce 1998, a o postupném za-
tápìní ložiska od roku 1998 až do roku 2005. Prù-
bìhu výstavby ÈDV od zahájení projekèních prací
v roce 2004 po uvedení do zkušebního provozu
v roce 2005 byl vìnován samostatný poster. Další
postery informovaly o dosahovaných výkonech

ÈDV jak množstevních, tak i kvalitativních. Opo-
menuta nebyla ani menší ÈDV Pøíbram I, která je
provozována jako souèást odkalištì I Bytíz. 

Úvodní seznámení prostøednictvím vyvìšených
posterù doplnil výkladem øeditel odštìpného závo-
du Ing. Zbynìk Skála, který zároveò odpovídal i na
otázky návštìvníkù. Tuto èást prohlídky si návštìv-
níci mohli zpøíjemnit nabídnutou kávou èi minerál-
ní vodou. Následující prohlídkou provozu ÈDV od
èerpání surové dùlní vody do objektu až po vy-
pouštìní vyèištìné dùlní vody provázeli vedoucí
Provozu èistících stanic Pøíbram Ing. Ladislav Kra-
máø nebo vedoucí ÈDV Pøíbram II Ivan Diart. Pøi-
pravili poutavý výklad o provozu ÈDV s fyzickou
prohlídkou všech dùležitých uzlù technologie.
I v této èásti prohlídky prùvodci odpovídali na nì-

kdy i všeteèné dotazy návštìvníkù. Pro vìtšinu
z nich byla v souèasném suchém období zajímavá
napøíklad informace o dotování Pøíbramského po-
toka nebo øíèky Kocáby vodou èerpanou z podzemí
ložiska. 

Tøetí Den otevøených dveøí poøádaný na o. z.
SUL byl nepøíznivì ovlivnìn prázdninovým termí-
nem a v dobì konání panujícími vysokými letními
teplotami. Další návštìvní den bude proto pravdì-
podobnì organizován v èervnovém termínu. 

Všem pracovníkùm o. z. SUL i oddìlení propaga-
ce a komunikace øeditelství státního podniku dìkuji
za vstøícnost a profesionalitu, se kterou se na pøípra-
vì a vlastní realizaci Dne otevøených dveøí podíleli.

Ing.  Ladislav Kramáø  
vedoucí provozu PÈ 1, o. z. SUL 

Pohled na budovy IAEA, èást komplexu OSN, Vídeò

Ing. Kramáø vítá návštìvníky Dne otevøených dveøí

Zaèátek prohlídky ve vstupní èásti technologie ÈDV

Ing. Vokál u posteru WNU SUP

Den otevřených dveří na o. z. SUL



Jako každý rok Pionýrská skupina
Výøi ze Stráže pod Ralskem uspoøádala
letní tábor U Mlýna v Maøenicích. Ten-
to rok se vše odehrávalo v duchu øec-
kých bohù.

Dìní probíhalo ve mìstì Théby, ve
kterém rody Zefyrové, Miniové, Kikoni
a Lastrigoni vedly boje celé dva týdny.
Na samotném zaèátku se rody setkaly
s vìštkyní, která jim prozradila nelehký
úkol – dostat se na horu Olymp mezi
bohy a cestou za nimi získat vzácné
pøedmìty. Pøi soubojích získávaly rody
písmenka k hlavolamùm, které musely
složit. Po jejich složení se jim zjevil po-
pis cesty k vzácnému pøedmìtu. A tak
rody na své dlouhé cestì pokraèovaly
a hledaly vzácné pøedmìty pro bohy.
Vzájemnì mìøily své fyzické síly, rozu-
mové dovednosti a schopnosti pracovat
v týmu. Každý rod vynikal nìèím ji-
ným, a tak výsledky byly velmi vyrov-
nané.

Každý veèer se rody setkávaly v jed-
nom kruhu u spoleèného ohnì, kde zís-
kávaly od boha Dionýsa písmenka
k hlavolamùm a také vzácné rady na
zdolání pøekážek pøi cestì na Olymp.
Rody mezi sebou soupeøily pøi cestì na
Olymp, ale jinak mezi nimi stál pevný
provaz, který symbolizoval jejich vzá-
jemné pøátelství. Pøi veèerním posezení
se vždy naladily hymnami, které si sa-
my složily a které je symbolizovaly,
a strávily tak pøíjemný veèer v kruhu
svých pøátel. Vìøily, že jejich cesta na
Olymp se zkracuje a že jednoho dne
cestu zdolají.

Dìní v Thébách se však neodehrávalo
pouze v soubojích. Rody se musely na-

uèit vzájemnì spolupracovat a starat se
tak o své mìsto. Aby lidé neumøeli hla-
dem a mìli co jíst, byla pomoc v kuchy-
ni na prvním místì. Dojít na døevo, roz-
dìlat oheò a umìt zatopit v brutaru je
každodenní šálek dobré kávy každého
obèana Théb. Starat se o mìsto, aby by-
lo vždy uklizené a pøipravené pro vzác-
né návštìvy, bylo také velice dùležité.
A v neposlední øadì také uhlídat mìsto
v noèních hodinách v pøípadì pøíchodu
nepøátel. Mùžeme øíct, že i v tìchto èin-
nostech rody zapojily všechny své síly,
a tak v Thébách bylo vždy poklidnì
a obyvatelé byli spokojeni.

Dny plynuly a rody se spoleènými
silami postupnì pøibližovaly k Olympu.
Souboje byly napjaté a vyrovnané té-
mìø do samotného konce, a tak se
k Olympu dostaly všechny rody. Jen ro-
dy Kikonù a Zefyrù byly o kapku sil-

nìjší, a tak mìly tu èest setkat se pøímo
s bohy a usednout s nimi ke spoleèné
hostinì na hoøe Olymp.

Všechno má svùj konec, a tak jsme
i my, kamarádi Výøi, museli zakonèit
krásných spoleènì strávených ètrnáct
dní u slavnostního ohnì. Naposledy
jsme usedli do spoleèného kruhu, zazpí-
vali si táborové písnì, rozdali pamìtní
diplomy, medaile a táborová trika, která
jsme si vzájemnì na památku podepsali,
opekli poslední buøtíky a strávili tak po-
slední veèer v našem táboøišti.

Tímto bychom rádi podìkovali všem,
kteøí se podíleli na pøípravì tábora.
Všem rodièùm a kamarádùm, kteøí si
udìlali èas a tábor nám pomohli posta-
vit, a také mìstu Stráž pod Ralskem za
finanèní pøíspìvek.

Tìšíme se na pøíští rok!
Vedoucí PS Výøi

V letošním roce jsme poprvé vyzkou-
šeli sportovní dny v jednom týdnu, a to
27. èervna (volno A/B) a 29. èervna
2018 (volno C/D). 

Organizaènì to bylo ponìkud nároè-
nìjší a témìø ètyøi dny jsem trávil pøí-
pravami na školicím støedisku Adéla.
Nákup, dovoz, nakládání masa, výroba
salátù, úklid a znovu to samé. Byl jsem
vdìèný za každou pomoc. Rád bych zde
podìkoval za pomocnou ruku, kterou
poskytli Vít Pøíhoda, Jarda Chvála, Pa-
vel Hložný, Josef Polák, Milan Miklo-
viè, Pavel Husák. Sportovních dnù se
zúèastnilo 70 odboráøù a poèasí nám

pøálo. Hrál se nohejbal, tenis, stolní te-
nis, kroket, pétanque i šipky. Na teniso-
vém kurtu byl v pátek nával a byl jsem
vdìèný, že opìt neporažené duo Honza
Znamenáèek a Günter Kincl si vzalo
pod patronát ménì zdatné tenisty a te-
nistky. Pavel Jirásko pak stejným zpù-
sobem øídil pétanque. Struny kytar pro-
vìtrali Václav Kratochvíl (Kajman),
Martin Starek a Tadeáš Rychtaøík.

Dìkuji všem, co si našli èas a pøišli se
pobavit, a tajnì doufám, že nebyli zkla-
máni a že se za rok opìt sejdeme ještì
ve vìtším poètu.

Vilda Válek

STRANA 3

V úterý 31. èervence 2018 nás opustil 

náš dlouholetý kolega a kamarád

p. g. Blahomír Šenk
Narodil se 17. 4. 1950 a po absolvování Univer-
zity Jana Evangelisty Purkynì v Brnì (obor
Geologie) nastoupil v roce 1973 na uranové do-
ly v Dolní Rožínce (stávající o. z. GEAM). Od
roku 1975 byl hlavním geologem a od roku
1986 vedoucím geologického oddìlení na Dole
Olší. Od roku 1989 pøešel na øeditelství o. z.
GEAM a od roku 1991 se v rùzných technických funkcích zabýval likvidaèními
a sanaèními pracemi. Byl vedoucím kolektivu zpracovatelù Technických pro-
jektù likvidace a sociálního programu pro uranová, rudná i uhelná ložiska ve
správì o. z. GEAM a následnì jejich aktualizací. Zásluhou jeho pøístupu, pøe-
hledu a peèlivosti byly tyto nároèné projekty vždy oceòovány pro svoji velmi
dobrou technickou úroveò. V roce 2005 obdržel rezortní medaili Jiøího Agrico-
ly udìlenou MPO a ÈBÚ.
V osobním životì vìnoval èas milované rodinì a sbìratelství minerálù, pøi kte-
rém navštívil i mnohá nalezištì v Evropì a v Africe. Byl jedním ze zakladatelù
v souèasné dobì mezinárodnì uznávané burzy minerálù v Tišnovì.
Po odchodu do dùchodu spolupracoval s o. z. GEAM jako externí pracovník
v oborech zahlazování následkù hornické èinnosti a geologických prací. V po-
sledním období se významnì podílel na vypracování studií proveditelnosti tý-
kajících se ložisek Brzkov a Zlaté Hory. V roce 2017 se podílel díky svým roz-
sáhlým znalostem na tvorbì publikace k šedesátému výroèí tìžby uranové rudy
na ložisku Rožná.
Tìm, kteøí „Míru“ znali, bude chybìt nejen jako odborník a znalec v oboru geo-
logie a hornictví, ale také jako kamarád. A moc nám bude chybìt jeho „Tak co,
dìláte nìco, nebo jako obvykle?“

Èest jeho památce!

Zábava v plném proudu

Spoleèné táborové focení

Odpoèinkový den na pouti v Krompachu

Cesta na Olymp

Sportovní dny ZOO o. z. TÚU 2018

Výří tábor v Mařenicích



V sobotu 14. èervence 2018 se v Pla-
né u Mariánských Lázní sešlo velké
množství horníkù na pozvání místního
hornického spolku k výroèí 25 let od
ukonèení tìžby uranu v západních Èe-
chách a 20 let od založení Hornického
muzea v Plané. 

V hornickém prùvodu byli kamarádi
z Mostu, Chodova, Pøíbrami, Ostravy,
Karviné, Stonavy, Rudolfova, Zbùchu,
samozøejmì ze Støíbra a horníci ze spol-
kù ze sousedního Bavorska, Saska
a Harzu. Hornický prùvod se již tradiè-
nì ubíral z plánského námìstí k hornic-

kému muzeu. Po hornické hymnì se
ujal slova pøedseda spolku Jan Teplík.
Vyzdvihl, podìkoval a zrekapituloval
dvacetiletou historii. Následnì došlo na
ocenìní nìkolika spolkù a jednotlivcù.
Hornický spolek Støíbro obdržel cenu
sv. Anny I. stupnì a Karel Neuberger
cenu sv. Anny II. stupnì za svoji archi-
váøskou, badatelskou a spisovatelskou
èinnost. Støíbrští horníci kamarádùm
z Plané darovali knihu o 20 letech jejich
èinnosti a basu 12° piva. Pøedseda spol-
ku Jan Teplík byl dekorován støíbrským
hornickým køížem. Proè? Dvacet let je
pøedsedou, kterého by jim leckteré spol-
ky mohly závidìt. Co èasu, píle a úsilí
stojí vést partu nadšencù, to si málokdo
dovede pøedstavit. Samozøejmì bez ro-
dinné podpory a hlavnì bez podpory
manželky Hanky a jeho strýce Tondy
Boušeho by to v žádném pøípadì nebylo
možné. Druhé støíbrské vyznamenání
obdržela èlenka Miroslava Beranová.
Rovnìž nìmeètí horníci pøedali Plán-
ským upomínkové dary a pamìtní listy.
K poslechu a tanci hrála Nýøaòanka.
Akci pøálo velmi slunné poèasí. Spoleè-
nost setrvala až do veèerních hodin.
Další hornickou akcí v letošním roce
bude v záøí setkání hornických mìst
a obcí ÈR v Sokolovì, jste srdeènì zvá-
ni.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

Hornicko-historický spolek Støíbro

Na desetidenní stáž podporovanou
fondem Evropské unie pro vzdìlávání
pøijelo na o. z. ODRA pìt studentù
Zespó³u Szkó³ In¿ynierii Œrodowiska
z polské Torunì. Škola je zamìøená na
environmentální inženýrství. Daria, Ro-
bert, Dominika, Weronika a Laura
Diana studují obor Technik životního
prostøedí a rekultivace pùdy.

Tìmto devatenáctiletým studentùm
byla našimi pracovníky poskytnuta od-
borná praxe formou pøednášek pøímo
v terénu. Budoucí ekologové se mohli
pøesvìdèit na místech hlavních dùlních
dìl, kde v minulosti byly rozsáhlé dùlní
areály, které byly po ukonèení èinnosti
zaèlenìny do okolní krajiny, o zahlazo-
vání následkù po hornické èinnosti. Nì-
které objekty se promìnily v muzeální
kusy s puncem národní technické pa-
mátky. Mnohé se nám podaøilo, což
ocenili i mladí Poláci, ale s nìkterými
ekologickými zátìžemi se potýkáme
i dnes. Pro nápravu se hledají prvky
s novou technologií odpovídající a vy-

hovující nároèným požadavkùm dneš-
ka. S údivem si studenti prohlédli likvi-
daci ostravských lagun i heømanické
haldy a také vyslechli jejich historii.

Dopøáli jsme jim i pohled do hlubin
zemì a pøedstavili obì vodní jámy, jak
ostravské Jeremenko, tak orlovskou Žo-
fii. S tímto dùlním zážitkem padla také
otázka na metan. Na centrálním øídícím
stanovišti – dispeèinku – mìli možnost
se seznámit s rozsáhlým monitoringem,
vèetnì okamžitých koncentrací metanu,
což bylo pro studenty pøekvapením. Ko-
munikace byla vedená v polštinì, kterou
ovládá nìkolik našich pracovníkù, ale
ani ostatní nemìli vìtší problém s jazy-
kem severních sousedù.

Odlehèením stáže byl výstup na ne-
pøetržitì „vyhøívanou“ ostravskou haldu
Ema s Ostravou „jako na dlani“. Neza-
pomenutelným zážitkem se stal výhled
z plošiny jámové budovy bývalého Do-
lu František, jámy F4 v Horní Suché,
kde „naši“ studenti dohlédli až do rod-
ného Polska.

Budoucím ekologùm pøejeme nejen
úspìšné zvládnutí studia, štìstí v osob-
ním životì, ale i smysluplná rozhodová-
ní o úpravì krajiny naší pøírody. Možná,
že Daria, Robert, Dominika, Weronika
nebo Laura Diana uplatní v budoucnu
nìkterý z ostravských podnìtù.

Miroslav Ševèík, o. z. ODRA  

V sobotu 21. èervence 2018 se již tra-
diènì konal hornický den na šachtì
Øimbaba v Bohutínì u Pøíbrami. 

Mimo místních hornických spolkù se
zúèastnili ještì kamarádi ze Støíbra. Hor-
nický spolek opìt po roce pøipravil jednu
expozici, která ukazovala, jak to vypadalo
pøed léty v hornickém domku, a pøíbram-
ské betlémy. V zadní èásti objektu se pásly
kozy a hlavnì tam byl velbloud. Zahájení
jako vždy provedl místostarosta spolku Jo-
sef Kováø, všechny pøivítal a seznámil je
s programem dne. Poté dostal na chvilku
slovo starosta obce. Prùvod byl opìt velmi

krátký, jen kolem šachetní budovy, ale pak
se neèekanì procesí vydalo na asi 20minu-
tový pochod k ukázce vyzdìného kanálu.
Ti, co nemohli, se vezli koèárem. Poté se
již povídalo, jedlo a pilo. Spadlo jen pár
kapek deštì, jinak obloha, jak je v posled-
ních týdnech zvykem, vydávala sálavé
teplo. Udírna udila klobásy, dìvèata roz-
dávala hostùm koláèky a kachnu. Dá se øí-
ci, že akce se zdaøila, a za rok opìt na shle-
danou, již pojedenácté.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

Hornicko-historický spolek Støíbro

Letošní jedinou prázdninovou akcí,
které se pravidelnì úèastní i náš Hor-
nicko-historický spolek pod Ralskem,
byl již pátý roèník Mìdìneckého kruše-
ní. Tentokrát se konalo v nìkolika rovi-
nách.

Za prvé uplynulo 430 let od udìlení
horních práv mìstu Mìdìnec knížetem
Kryštofem z Fictumu, který tuto listinu
se všemi privilegii veøejnì pøeèetl.

Dále uplynulo 50 let od zahájení tìž-
by na dole Václav Øezáè. Provoz byl
ukonèen pøed 20 lety, roku 1998, a od té
doby dùl postupnì chátrá. V souèasné
dobì báòský úøad usilovnì jedná
s vlastníkem o jeho koneèné likvidaci,
pøedevším jde o zasypání jámy a zajiš-
tìní bezpeènosti. Co bude dále s areá-
lem, pøedevším se skipovou a tìžní vì-
ží, je zatím ve hvìzdách. Snad se stanou
další turistickou atrakcí Krušnohoøí.

V neposlední øadì se letos slavilo sté
výroèí vzniku Èeskoslovenska. To nám
pøipomnìl témìø dokonalý dvojník
T. G. Masaryka v doprovodu èestné
stráže 46. pìšího pluku Chomutov z ro-
ku 1938.

Koneènì posledním významným ak-
tem bylo slavnostní znovuotevøení štoly
Panny Marie Pomocné. Tato nádherná
štola je unikátní tím, že byla roku 1910
jako první v Rakousko-Uhersku a celé
støední Evropì otevøena veøejnosti. O ji-
né podobné památce, která by byla pøí-

stupna turistùm døíve kdekoliv jinde na
svìtì, se zatím neví. Pan faráø z Vejprt,
do jehož farnosti Mìdìnec patøí, posvì-
til opis zakládací listiny z roku 1910
a listiny z letošního znovuotevøení, tyto
dokumenty budou uloženy na èestném
místì ve štole. Rovnìž tam bude ulože-
na i lahvièka pálenky a kousek chleba
pro permoníky jako prosba, aby neško-
dili, a podìkování za ochranu tohoto
podzemí. Další doprovodnou akcí byl
zásah dobrovolných hasièù z nedaleké
Kováøské pøi simulovaném požáru
osobního auta. O nejmenší bylo posta-
ráno pøi vystoupení divadelního soubo-
ru PEPE a PIPI. Pro nás byla velkým
zpestøením ochutnávka piv z obèanské-
ho pivovaru Chomutov „Karásek
a Stülpner“ a samozøejmì prohlídka sa-
motné štoly Panny Marie Pomocné. Ve-
lice pøíjemné bylo setkání s kamarády
z Mostu, Chomutova, Krásna, Høe-
beèné, Plané, Horního Slavkova, Soko-
lova, Kladna a dalšími. Spoleènì jsme
prošli v parádním prùvodu centrem Mì-
dìnce. Tento nádherný zážitek jsme ve-
èer oslavili pivní mastí a tancem. Domù
jsme si odvezli, kromì výborné nálady,
i plný vozík hornických artefaktù, které
nám vìnovali Mìdìneètí do našeho mu-
zea ve Stráži pod Ralskem. Patøí jim
velký dík a zdaø Bùh!

Za HHS pod Ralskem 
Miroslav Janošek
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Hornický prùvod

Úèastníci se mohli svézt koèárem

Ve strojovnì TS bývalého
Dolu Barbora

Dùl Václav Øezáè

Hornický spolek ze Stříbra v Plané

Polští studenti na o. z. ODRAMěděnecké krušení 2018

Hornický den na Řimbabě
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