
Desátým rokem pracuje odštìpný závod ODRA státního podniku
DIAMO na systému opatøení, která ochrání ostravsko-karvinskou
aglomeraci pøed ohrožením nekontrolovanými výstupy dùlních plynù
na povrch. V tìchto dnech probíhá poslední vrtání odplyòovacích
vrtù, èímž bude dokonèen systém protimetanových opatøení. Souèástí
projektu je také elektronický monitorovací systém, který pøenáší data
z celé oblasti na dispeèink na bývalém Dole Jeremenko v Ostra-
vì-Vítkovicích. 

Desetiletý projekt nazvaný „Komplexní øešení problematiky meta-
nu ve vazbì na stará dùlní díla“ se blíží k závìru. Pro Mo-
ravskoslezský kraj je velmi dùležitý, protože metan zde v minulosti
zpùsobil nemalé škody a ohrozil životy lidí. „Projekt vychází z našich
znalostí geologické stavby uhlonosného pohoøí, prùbìhu tektonic-
kých systémù, lokálních mocností pokryvného útvaru, existence kar-
bonských oken i starých dùlních dìl a dosavadních zkušeností z reali-
zace bezpeènostních opatøení, a to jak v Ostravsko-karvinském reví-
ru, tak i v zahranièí,“ uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podni-
ku DIAMO. 

„Hlavní prioritou projektu je snížení ohrožení obyvatelstva možný-
mi mimoøádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch
a jeho pronikáním do obytných domù èi prùmyslových objektù. Zcela
vylouèit pøípadný únik metanu nelze, ale podaøilo se minimalizovat
rizika,“ dodal Petr Køíž, øeditel odštìpného závodu ODRA s. p.
DIAMO. 

Stìžejní èástí projektu byl Atmogeochemický prùzkum, který v le-
tech 2010–2016 zmapoval hlavní riziková místa výstupu dùlních ply-
nù na povrch v území o rozloze 43 km2. Mìøicí skupiny procházely
terénem a provádìly odbìr plynù vpichem sondou nebo tzv. zvono-
vou metodou, v zástavbì podle stanovené plošné sítì 10 x 10 m, na
volných plochách 15 x 15 m. Jako hranice, která signalizuje možné
nebezpeèí, byla stanovena koncentrace 0,5 % metanu v pùdním vzdu-
chu. Na základì prùzkumu vznikla mapa s odborným odhadem míry
rizika výstupu dùlních plynù v jednotlivých lokalitách. 

Výsledky mìøení a stupeò možného ohrožení obyvatel objektù po-
stupnì posuzovala odborná komise, ta následnì navrhla pro jednotli-
vá místa nejvhodnìjší ochranná opatøení. Dìlí se na pasivní a aktivní,
mezi pasivní patøí napøíklad metanomìrná èidla a mezi aktivní napøí-
klad odplyòovací vrty. 

Poslední vrty provádí specializovaná firma aktuálnì nedaleko mos-
tu M. Sýkory na ulici Bohumínská v Ostravì. Atmogeochemickým
prùzkumem zde byla v tìsné blízkosti objektu Mìnírny Dopravního
podniku Ostrava zmìøena koncentrace metanu pøesahující 2,5 %. Bu-
dovaný drenážní odplyòovací systém podzákladí stavby zamezí prù-
niku metanu do prostor objektu. 

Mezi posledními akcemi byla napøíklad také sanace staré štoly
Augustin u terminálu Hraneèník a zabezpeèení areálu fotbalového
stadionu Bazaly. Za dobu projektu bylo provedeno:  

• 194 odplyòovacích vrtù,
• 15 drenážních odplyòovacích systémù – cílené šikmé odplyòovací

vrty do podzákladí staveb rodinných domù èi prùmyslových objektù,
• 3 aktivní odplyòovací systémy pro øízené a cílené odsávání dùlních

plynù z podzemí,
• 127 elektronických monitorovacích systémù s 528 snímaèi pro mì-

øení koncentrací dùlních plynù a dalších parametrù.
„Mezi nejnároènìjší akce patøí soubor protimetanových opatøení

v elektrárnì v Ostravì-Tøebovicích, kde se instaloval aktivní odplyòo-
vací systém s 18 èidly, 2 odsávacími zaøízeními a øadou odplyòova-
cích vrtù vèetnì drenážního odplynìní budov. Dalším pøíkladem je zá-
kladní škola v Ostravì-Radvanicích, kde byly v blízkosti objektu
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Ve dnech 24.–26. února 2019 se konala pracovní návštìva ministry-
nì prùmyslu a obchodu Marty Novákové v Jordánsku pøi pøíležitosti
prvního zasedání Èesko-jordánské spoleèné komise pro ekonomickou
spolupráci. Na její oficiální cestì ji doprovázela 13èlenná podnikatel-
ská delegace, ve které mìl zastoupení i státní podnik DIAMO.

Ministrynì prùmyslu a obchodu Èeské republiky Marta Nováková
zahájila svou oficiální návštìvu Jordánska setkáním s ministryní
energetiky a minerálních zdrojù paní Hala Adel Zawati. Též se setka-
la s pøedsedou Jordánské komise pro atomovou energii (JAEC) Kha-
ledem Toukanem. Na jednáních bylo zdùraznìno, že Èeská republika
mùže prostøednictvím státního podniku DIAMO Jordánsku nabídnout
efektivní pomoc v oblasti expertního vzdìlávání odborníkù pro prù-
zkum a tìžbu uranu, zahlazování následkù hornické èinnosti po tìžbì
uranu, stejnì tak jako možnosti komplexních øešení i pro investièní
celky potøebné pro tìžbu nerostných surovin. V rámci zahranièní
návštìvy probìhlo také samostatné jednání státního podniku DIAMO
s vedením státní spoleènosti Jordan Uranium Mining Corporation
týkající se vzájemných návštìv odborníkù, možné pøípravy speciali-
zovaných tréninkových kurzù organizovaných Mezinárodním ško-
licím støediskem WNU SUP a pøípadné spolupráce na projektování èi
výstavbì moderních technologií v Jordánsku.

První spoleèné zasedání smíšené Èesko-jordánské komise pro eko-
nomickou a hospodáøskou spolupráci skonèilo v Ammánu, hlavním
mìstì Jordánského Hašimovského království, slavnostním podpisem
závìreèného protokolu. Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  

vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP  
vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP



Muzeum Kunstsammlungen v centru Saské Ka-
menice bylo v úterý 19. bøezna 2019 dìjištìm vý-
roèního setkání našeho významného nìmeckého
partnera, spoleènosti WISMUT GmbH, s obchodní-
mi partnery a dalšími spøátelenými institucemi. Je
již pravidlem, že se této tradièní recepce úèastní
i zástupci státního podniku DIAMO. Stejnì jako
v loòském roce i letos reprezentovali DIAMO, s. p.,
Ing. Mužák, Ph.D., a Ing. Vokál z odboru meziná-
rodní spolupráce ØSP, kteøí spolu s ostatními vy-
slechli postupnì úvodní proslov Dr. Frédérica
Bußmanna, generálního øeditele muzea, který po-
ukázal na velmi úzké propojení spoleènosti
WISMUT s mìstem Chemnitz a na to, že je firma
nedílnou souèástí historie mìsta. Následovala øeè

jednatele firmy WISMUT Dr. Stefana Manna, který
zhodnotil uplynulý rok z pohledu spoleènosti a na-
stínil plány pro roky nadcházející. Na konec úvodní
formální èásti setkání zaznìla zdravice z úst zástup-
ce Spolkového ministerstva hospodáøství a energe-
tiky Thomase Korteho, který podìkoval jménem
ministra zamìstnancùm firmy WISMUT za jejich
pøíkladnou práci. Po oficiálních proslovech násle-
dovala ménì formální èást veèera urèená pro pøátel-
ská a èásteènì i lehce obchodní setkání. I zde se po-
daøilo navázat na dosavadní úspìšnou spolupráci
našich spoleèností a s nìkolika nìmeckými kolegy
pohovoøit o pøíštích výzvách a projektech.

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce, ØSP

namìøeny koncentrace až 2 % metanu,“ doplnil Ka-
mil Šperlín, specialista odštìpného závodu ODRA
na protimetanová opatøení. Tamní komplex opatøe-
ní se skládá z drenážních odplyòovacích systémù
v podzákladí objektu, instalace ventilátorù, 21 sní-
maèù metanu, izolace podlah a rekonstrukce kanali-
zace. S typickými oplocenými komínky se mohou
lidé bìžnì setkat na øadì veøejných míst, napø. u ob-
chodního centra Karolina v centru Ostravy. 

Celé území je pod stálým dohledem ve formì
elektronického monitoringu. Na dispeèink státního
podniku DIAMO na bývalém Dole Jeremenko
v Ostravì-Vítkovicích je napojeno více než pìt sto-
vek èidel, obvykle instalovaných v kolektorech, ve
sklepních prostorech objektù nebo na odplyòovacích
komíncích. Dispeèerské pracovištì funguje nepøetr-
žitì a v pøípadì potøeby vysílá na místo povìøené
pracovníky a zajištuje komunikaci s integrovanými
záchrannými složkami Moravskoslezského kraje. 

Souèástí projektu bylo rovnìž statické zajištìní vy-

braných starých dùlních dìl – štol, které ohrožují ob-
èanskou zástavbu možným propadem nadložních
vrstev. Prùbìžnì probíhá i pravidelná údržba a moni-
toring 293 starých dùlních dìl a døíve realizovaných
odplyòovacích vrtù a elektronických monitorovacích
systémù. Zároveò se øeší majetkoprávní vztahy
u protimetanových opatøení tak, aby byly všechny
bezpeènostní prvky soustøedìny pod státní podnik. 

Projekt realizuje Sdružení „Velký metan“. Øíze-
ním a kontrolou je povìøen státní podnik DIAMO,
jako subdodavatelé se na projektu podílí nìkolik

regionálních firem a Hornicko-geologická fakulta
VŠB-TU Ostrava. Celkové náklady na desetiletý
projekt byly stanoveny v realizaèní smlouvì na
1,059 mld. Kè a jsou hrazeny z programu Revitali-
zace Moravskoslezského kraje. Podle prùbìžných
údajù došlo k mírné úspoøe plánovaných nákladù. 

Po ukonèení projektu na konci roku 2019 bude
veškerý provoz bezpeènostních prvkù protimetano-
vých opatøení, jejich údržba a monitoring ve správì
státního podniku DIAMO.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Od uvedení Èistírny dùlních vod (ÈDV) Pøí-
bram II do provozu v roce 2005 bylo zøejmé, že pøi
výkonu dosahujícím 60 až 70 l/s a teplotì èerpané
vody 21 až 22 °C je k dispozici velké množství te-
pelné energie, pro jejíž využití však technologie
ÈDV nebyla navržena.

K odstranìní uranu z èerpané kontaminované
dùlní vody se používá ionex, který je po vyèerpání
jeho sorpèní schopnosti nutno regenerovat a umož-
nit tak jeho opakované použití. Regenerace ionexu
se provádí roztokem solanky, který by mìl mít pro
dosažení optimální úèinnosti regenerace teplotu
alespoò 50 °C. K dosažení tohoto stavu byly na
vnìjším povrchu míchacích nádrží solanky a nádrží
eluèního roztoku instalovány topné pásy, které
však byly krátce po zahájení provozu ÈDV v dù-
sledku závažných poruch vyøazeny z provozu. Pro-
tože provoz ÈDV nebylo možno pøerušit na delší
dobu potøebnou k nahrazení topných pásù jinými,
byla jako øešení problému zvolena instalace top-
ných spirál. Celkový pøíkon 43 kusù nasazených
spirál dosáhl až 250 kW. Kromì vysoké spotøeby
elektrické energie se po celou dobu používání toho-
to zpùsobu ohøevu projevovala nedostateèná mate-
riálová odolnost topných spirál a ohøev byl èasovì
nároèný. Náklady na výmìnu nefunkèních topných
spirál dosahovaly až 200 tis. Kè roènì. Bylo proto
nezbytné vytvoøit pøedpoklady pro nahrazení nevy-
hovujícího zpùsobu ohøevu technologických rozto-
kù efektivnìjším øešením – nasazením tepelných
èerpadel systému voda-voda. Tepelná èerpadla mì-
la být použita i pro ohøev topné vody pro vytápìní
administrativní èásti budovy ÈDV a rovnìž pro
ohøev užitkové vody používané pro hygienické po-
tøeby.

V roce 2013 byla zahájena dostavba ètyø sedi-
mentaèních nádrží a nového vápenného hospodáø-
ství. Po dokonèení této investice a jejím uvedení do
provozu v roce 2015 byly v hlavní provozní budo-
vì ÈDV odstaveny tøi pùvodní aerátory a po de-
montáži pùvodního vápenného hospodáøství byla
k dispozici místnost pro instalaci tepelných èerpa-
del. Jeden z odstavených aerátorù byl demontován
a zbývající dva byly po demontáži horního víka
zbaveny znaèného nánosu tvrdých inkrustù. Po
zkrácení noh byla ve spodní èásti doplnìna hrdla
s uzavíracími armaturami a oba aerátory byly spo-
leèným potrubím napojeny na stávající pøedlohu
pískových filtrù. V horní èásti upravovaných aerá-
torù byla doplnìna hrdla s uzavíracími armaturami

a otevøeným žlabem byla pøivedena slivová voda
ze ètyø sedimentaèních nádrží. Do vnitøku aerátorù
byla zabudována nosná konstrukce nesoucí v se-
stupné spirále ve tøech øadách plasto-hliníkové
potrubí výmìníkù tepla. V obou nádržích je insta-
lováno celkem šest okruhù potrubí o celkové délce
600 metrù.

Vlastní tepelná èerpadla byla instalována do
uvolnìné místnosti bývalého vápenného hospodáø-
ství. Použita jsou 3x èerpadla IVT PremiumLi-
ne EQ 17 o výkonu 17 kW a 1x èerpadlo IVT Pre-
miumLine EQ 13 o výkonu 13 kW. Každé èerpadlo
má pro pøípad potøeby vestavìný elektrokotel o vý-
konu 9 kW. Zdroje tepla jsou vzájemnì propojeny
a pøi výpadku nìkterého zaøízení je možno ho èás-
teènì nebo plnì duplikovat. Ohøev vody pro tech-
nologické úèely je øešen ve dvou samostatných zá-
sobnících s nepøímým ohøevem o celkovém obje-
mu 6 000 litrù. Tento objem ohøátý na požadova-
nou teplotu 50 až 55 °C je k dispozici jednou za cca
12 hodin.

Ohøev teplé vody pro hygienické potøeby v admi-
nistrativní èásti objektu ÈDV je zajištìn v nerezo-
vém zásobníku o objemu 286 litrù. Vytápìní této
èásti budovy je vyøešeno rozvodem topné vody do
celkem 32 kusù deskových otopných tìles. Hala
kyselinového hospodáøství je vytápìna samostat-
ným èerpadlem o výkonu 13 kW, které je ke stáva-
jící otopné soustavì pøipojeno pøes akumulaèní ná-
drž o objemu 300 litrù.

Dokumentaci pro provedení stavby zpracovala
projekèní kanceláø SBK EKO, s. r. o., Èeské Budì-
jovice a zaøízení dodala a namontovala firma
ALTERM, spol. s r. o., Praha.

Popsané øešení ohøevu vody pro technologii, vy-
tápìní a hygienické potøeby umožnilo odstavit
topná tìlesa o celkovém pøíkonu 250 kW, 12 kusù
pøímotopných tìles v administrativní èásti budovy
o pøíkonu 10 kW, elektrokotel o pøíkonu 18 kW
a dva elektrické bojlery o pøíkonu 2,5 kW. Pro úpl-
né dokonèení systému zbývá instalovat zakrytí ná-
drží a do vnitøku nádrží namontovat pomocné láv-
ky pro potøebu èištìní výmìníkù.

Pøesto, že systém tepelných èerpadel je v provozu
krátkou dobu, od prosince loòského roku, je zøejmé,
že bude dosaženo znaèných úspor elektrické ener-
gie a dojde i ke snížení materiálových nákladù.
Pøedpokládaná návratnost investice je 5 až 6 rokù.

Ing. Ladislav Kramáø
Provoz èistících stanic, o. z. SUL
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Po ukonèení tìžby uranu a následném
propouštìní byl stav zamìstnancù na
o. z. GEAM Dolní Rožínka snížen na
cca 465 zamìstnancù. Tyto události mì-
ly také vliv na snížení poètu èlenù v od-
borových organizacích, a tak vyvstala
myšlenka na slouèení jednotlivých od-
borových organizací na o. z. GEAM.
Na tomto závodu byly dosud ètyøi od-
borové organizace, na šachtì R I, na zá-
vodu Doprava a mechanizace, na závo-
du Chemická úpravna a na øeditelství
o. z. (odborová organizace správa). Po-
slední dvì jmenované organizace se již
zaèátkem roku 2018 na svých konferen-
cích dohodly na souèinnosti ke slouèení
v pøípadì, že na slouèení mezi odboro-
vými organizacemi nastane shoda. Poté
nastalo dlouhé období pøíprav. Muselo
se dohodnout znìní stanov (název orga-
nizace, pomìr na poèet èlenù závodního
výboru, revizní komise, volební øád),
zásady hospodaøení, plán rozpoètu
a v neposlední øadì také navrhnout
smlouvy o slouèení. Po tìchto pøípra-
vách, pøi kterých hodnì pomohlo právní
oddìlení OS PHGN v Praze, a tímto mu
patøí ještì jednou dík za fundované od-
povìdi k èetným dotazùm, bylo stano-
veno datum konání sluèovacích konfe-
rencí na 14. února 2019.

Na konference bylo závodními výbory
delegováno z odborové organizace CHÚ
16 delegátù a z odborové organizace
správa 13 delegátù. V první fázi probìhly

dvì samostatné konference delegátù jed-
notlivých organizací, které mìly na pro-
gramu schválení hospodaøení za rok 2018
a schválení „Smlouvy o slouèení“. Po od-
souhlasení tìchto bodù se delegáti obou
dílèích konferencí spojili a následovala
konference delegátù slouèené odborové
organizace. Tato konference schválila:
zmìnu stanov, zásady hospodaøení s fi-
nanèními prostøedky ZO na rok 2019.
Dále probìhla volba 7 èlenù závodního
výboru (4 èlenù z odborové organizace
CHÚ a 3 èlenù z odborové organizace
správa) a 3 èlenù revizní komise (1 èlena
z odborové organizace CHÚ a 2 èlenù
z odborové organizace správa).

Schválením stanov konference od-
souhlasila nový název organizace, který
zní Základní odborová organizace
DIAMO, o. z. GEAM a bude používat
zkratku ZOO GEAM. Následnì dne
18. února 2019 probìhla ustavující
schùze nových èlenù závodního vý-
boru a revizní komise. Pøedsedou byl
zvolen Bohdan Štìpánek, místopøedse-
dou Ing. Jiøí Váša, hospodáøkou Eva
Jedlièková a pøedsedou revizní komise
Ing. Michal Vytlaèil. Po tomto zasedání
byl podán návrh na zápis zmìny zapsa-
ných údajù do spolkového rejstøíku ke
Krajskému soudu v Brnì. Po kontrole je
tato zmìna již zanesena ve spolkovém
rejstøíku.

Za odborovou organizaci 
Ing. Jiøí Váša a Bohdan Štìpánek

Název rECOmine v sobì spojuje tøi
pojmy, které struènì a jasnì charakteri-
zují celý projekt. Jde o slova Resources
neboli zdroje, Ekologie a Tìžba. Hlavní
myšlenkou projektu je vývoj a využití
moderních digitálních technologií (tzv.
Prùmysl 4.0 – ekologické technologie
pro 21. století) pro ekologicky šetrný
prùzkum a pøípadnou tìžbu druhotných
zdrojù strategických surovin definova-
ných v EU jako Raw Materials. Tìmito
zdroji mohou být i staré zátìže po tìžbì
uranových i jiných rud, jako jsou odka-
lištì, odvaly a dùlní vody. Protože jeden
z podtitulù zmiòuje, že zdroje surovin
neznají hranice, je projekt koncipován
jako mezinárodní, pokrývající celé úze-
mí regionu Erzgebirge/Krušnohorsko.
Pøedkladatelem projektu je sdružení EIT
Raw Materials (poboèka Evropského in-
stitutu pro inovace a technologie – EIT),
hlavními partnery jsou Helmholtz-Insti-
tut Freiberg für Ressourcentechnologie,
TU Bergakademie Freiberg, Zinnerz
Ehrenfriedersdorf GmbH, WISMUT
GmbH a za èeskou stranu DIAMO, stát-
ní podnik. Kromì tìchto hlavních part-
nerù vyjádøilo zájem na projektu nìja-
kým zpùsobem participovat dalších pøi-
bližnì 60 institucí pøevážnì z Nìmecka,

ale èásteènì i z Èeské republiky. Jedná
se o univerzity a rùzné spoleènosti, které
se zabývají aktivitami spojenými s prù-
zkumem a tìžbou nerostných surovin
nebo s technologiemi životního prostøe-
dí a které operují v regionu Erzge-
birge/Krušnohorsko. Z pohledu státního
podniku DIAMO je tato aktivita velmi
vítána, protože právì všechny tøi typy
uvažovaných starých zátìží v oblasti
Krušných hor ve správì státního podni-
ku, tedy odkalištì, odvaly a dùlní vody,
mohou být potenciálním zdrojem strate-
gických surovin.

Právì takto popsaný projekt rECOmi-
ne byl v úterý 12. bøezna 2019 pøedsta-
ven pøed odbornou komisí na Spolko-
vém ministerstvu pro vìdu a výzkum
v Berlínì. Prezentaci projektu podpoøili
svou aktivní úèastí i dva zástupci státní-
ho podniku DIAMO, Ing. Mužák, Ph.D.,
a Ing. Vokál z odboru mezinárodní spo-
lupráce ØSP. Na základì této prezenta-
ce pak komise rozhodla o pøidìlení do-
tace na realizaci projektu z programu
WIR! (Wandel durch Innovation in der
Region), což je vzhledem ke kvalitní
konkurenci veliký úspìch.

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce, ØSP

STRANA 3

Sloučení dvou odborových organizací
na o. z. GEAM

Konference ZOO o. z. TÚU
V malém salónku DK U Jezera ve

Stráži pod Ralskem se uskuteènila jarní
konference odboráøù ZOO o. z. TÚU
dne 14. bøezna 2019. Závodní výbor
(ZV) již na podzimní konferenci ozná-
mil, že chystá urèité zmìny, které pove-
dou ke zjednodušení systému hmotných
požitkù (žádosti i výplata) natolik, aby

mohlo být ukonèeno uvolnìní pøedsedy
ZV, jehož mzda ukrajuje z rozpoètu
slušný krajíc. S poklesem èlenské zá-
kladny je pøíprava vyrovnaného rozpoè-
tu èím dál složitìjší. Pøedpokládaná roè-
ní úspora by mohla v takovém pøípadì
být až 350 tis. Kè. Mluvím úmyslnì
o pøedpokládané úspoøe. Tìžko si pøed-
stavit, že by nìkdo pracoval pro odbory
po své pracovní dobì, èistì z pøesvìdèe-
ní, bez nároku na odmìnu. Kolik ZV
ZOO o. z. TÚU nabídne a jak se rozdìlí
práce uvolnìného pøedsedy ZV mezi
èleny ZV, zatím neøešíme. Do konce
funkèního období 2020 se bude ZV pøi-
pravovat na tuto zmìnu. Na konferen-
cích se bude o návrzích ZV hlasovat, tak
jak tomu bylo i na této jarní konferenci.

Ve 13 hodin se uskuteènilo tøetí letoš-
ní zasedání ZV, který sestavil návrhy
èlenù do mandátové a návrhové komise.
Zkontroloval usnesení z 12. února 2019
a prodiskutoval návrhy na zmìny v zá-
sadách hospodaøení a jeden bod stanov,
který je nutné zmìnit. Zda se nám poda-
øí delegáty konference pøesvìdèit o nut-
nosti tìchto zmìn, nevíme. Pøedseda ZV
proto pøipravil na jarní konferenci dva
rozpoèty pro rok 2019, které pracovnì
nazval A (bez pøijatých zmìn) a B (po-
kud se zmìny odsouhlasí). Paní Alena
Jurková (ZIBP) nahlásila, že je pøipra-
vena na konferenci vystoupit a seznámit
delegáty s èinností pracovní skupiny ZV
(výbìr pracovních bot) i stavem BOZP
z pohledu odborù. Pøedseda ZV ukonèil
dnešní jednání a vyhlásil pøestávku pøed
konferencí.

Zatímco mandátová komise sbírala
podpisy na prezenèní listinu, nám se sa-
lónek zcela zaplnil. Delegáti, èlenové re-
vizní komise, ale i Ing. Jan Hajíèek, jako
èestný host, jsou na svých místech a nic
nebrání zahájit jednání konference.

Místopøedseda ZV p. Pavel Hurdes se
chopil svého úkolu. Pøivítal pøítomné
a požádal o možnost doplnìní programu
konference o bod – zmìna stanov. Slo-

vo si vzal pøedseda ZV a vysvìtlil, že se
jedná pouze o formální úpravu, která
vyøeší neplacení pøíspìvkù v dobì ne-
moci, vyjma srážek provedených za-
mìstnavatelem z náhrad za nemoc. De-
legáti hlasováním potvrdili, že souhlasí
s doplnìním programu.

V tu chvíli pøichází a je pøivítán další

host dnešní konference, Ing. Tomáš
Rychtaøík, a jednání je proto tradiènì
pøerušeno.

Po krátkém pøivítaní dostal øeditel
státního podniku prostor, ve kterém
krátce zhodnotil minulé úkoly a pøiblížil
pøítomným, co nás èeká v roce letošním.
Nevím, zda si z pøítomných nìkdo po-
všiml zmínky o tom, že DIAMO, s. p.,
nic nedluží, ale v dnešní dobì je to jistì
dobrá zpráva. Financování èinností
DIAMO, s. p., je zajištìno. Tradièní
okénko dotazù z øad delegátù se nám
dosti zmenšilo, což je jistì škoda. Pøed-
seda ZV se tedy nepøímou otázkou vrá-
til ke kolektivnímu vyjednávání.
Ing. Rychtaøík okamžitì pochopil a pøi-
znal, že jeho pøedstava nárùstu mezd ve
státním podniku DIAMO byla nižší, než
na èem se s odbory nakonec dohodl. Zá-
roveò také pøipomenul pøítomným, že je
to velice složitá záležitost.

Nikdy nám prùmìrná mzda nepokles-
la a co je nasmlouváno, nezùstává jen
nesplnìným slibem. Nikdy se nestalo, že
by mzdy nebyly vyplaceny ve výplatním
termínu, jak bylo dohodnuto. To jsou
plusy, na které se bohužel zapomíná.

Organizaèní zmìna není v plánu, ale
úplnì vylouèit ji nelze. Návštìva nové-
ho provozu na VP-6 bude umožnìna
v prùbìhu dne otevøených dveøí.

Pøedseda ZV podìkoval za vyèerpá-
vající informace a øeditel státního pod-
niku jednání jarní konference opustil.

Tak jsme znovu na zaèátku a místo-
pøedseda ZV ète delegátùm upravený
program, se kterým souhlasí 100 % pøí-
tomných. Stejným zpùsobem byl pøijat
návrh na mandátovou komisi ve složení
p. Drahomíra Valešová a p. Martin Sta-
rek i na návrhovou komisi ve složení
p. Alena Jurková, p. Ladislav Zlatohlá-
vek a p. Václav Helma.

Slovo dostává pøedseda ZV, který se-
známil delegáty se zprávou o èinnosti
v hodnoceném období, na závìr tohoto
hodnocení pøedseda ZV požádal p. Ale-

nu Jurkovou o její pøíspìvek k BOZP
a sestavené pracovní skupiny ZV k tes-
tování pracovní obuvi.

Prostøednictvím pøedsedkynì revizní
komise p. Ing. Renáty Báèové se dele-
gáti seznámili s revizní zprávou. V hos-
podaøení ZOO o. z. TÚU nebyly shledá-
ny nedostatky, znìla slova na závìr.

Mandátová komise oznámila, že kon-
ference je usnášeníschopná. Ke slovu
se dostává opìt pøedseda ZV, který se-
znamuje delegáty s návrhy ZV v zása-
dách hospodaøení a rovnìž s pøiprave-
nými dvìma rozpoèty. Pøedseda dele-
gátùm pøednesl návrhy ZV k hmotným
požitkùm èlenù ZOO o. z. TÚU bod po
bodu.

Vysvìtlil, co tím ZV sleduje a jakým
zpùsobem budou èlenové naší organiza-
ce hmotné požitky nárokovat. Co zpù-
sobí pøípadné schválení tìchto zmìn
a jaký bude dopad na rozpoèet. Pøesto,
že byl výklad vyèerpávající, požádal
pøedseda øídícího konference p. Hurde-
se, aby vyhlásil diskusi k tìmto bodùm.
Po upøesòujících dotazech dává místo-
pøedseda hlasovat o zmìnách hmotných
požitkù navržených ZV. Konference da-
la zmìnám zelenou a pøedseda ZV tímto
upozornil delegáty, že další jednání
o rozpoètu bude jen pro pracovní ozna-
èení B, protože A je schválením zmìn
už mimo.

Návrh rozpoètu pro rok 2019 je
schválen i pøesto, že nebude jako vždy
vyrovnaný.

Schválena je i úprava stanov pro ne-
placení pøíspìvku v dobì nemoci, kro-
mì náhrady z nemoci vyplácené za-
mìstnavatelem.

Následuje pøestávka a následná dis-
kuse. Na øadu pøichází nejdùležitìjší
bod konference, a tím je usnesení. Paní
Jurková pøeèetla delegátùm návrh na
usnesení dnešní konference a øídící
místopøedseda požádal pøítomné o pøí-
padné doplnìní návrhu. Doplòující ná-
vrh nebyl vznesen a následným hlaso-
váním bylo usnesení jarní konference
schváleno.

Pøedseda na závìr podìkoval za úèast
i kladný pøístup k navrhovaným zmì-
nám èlenùm ZV a jednání konference
ukonèil.

Pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU
Vilém Válek 

Z prùbìhu konference

Představení mezinárodního projektu
rECOmine v Berlíně



Dùl Barbora mìl devìt pater, ètyøi já-
my, koneènou hloubku 810 m a bylo
zde vytìženo pøibližnì 65 mil. tun èer-
ného uhlí. Dùl Barbora založil v roce
1898 arcivévoda Albrecht, jenž chtìl na
Karvinsku vybudovat nový dùl, který
mìl jemu a celé císaøské rodinì zajistit
další stálý zdroj pøíjmù. Tuto vazbu na
c. a k. monarchii mìl reprezentovat i ná-
zev dolu „Austria“. K pøejmenování do-
lu na Barboru došlo až v roce 1920 po
vyøešení územních sporù o Tìšínsko
mezi Èeskoslovenskem a Polskem. 

Nadzemní èást budovy kotelny è. 35
v areálu Barbora, která je prohlášena za
kulturní památku, prošla v letech 2014
a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Mimo jiné
byla provedena oprava vnìjšího pláštì
budovy vèetnì opravy soklu, opravy oken
a výmìny jejich sklenìných výplní, opra-
vy a nátìru ocelových stropních kon-
strukcí, vnitøní výmalby a byla provedena
opatøení k omezení pronikání srážkových
vod do budovy (opravené svody vyústìny
volnì cca 1–1,5 m od budovy a okapové
chodníky). Na závìr probìhla rozsáhlá
oprava støešní konstrukce spojená s vý-
mìnou støešní krytiny. Také nadzemní
èást budovy strojovny s kompresorovnou
è. 38 v areálu Barbora, která je prohláše-
na za kulturní památku, prošla v letech
2011 až 2016 rozsáhlou rekonstrukcí,
která navrátila objektu vzhled, jaký mìl
v roce 1911 pøi kolaudaci. Mimo jiné by-
la provedena oprava vnìjšího pláštì bu-
dovy vèetnì opravy soklu, opravy oken
a výmìny jejich sklenìných výplní, sta-
vební úpravy podlah zacelením otvorù po
demontovaném strojním vybavení, opra-
vy a nátìru ocelových stropních kon-
strukcí, vnitøní výmalby a byla provedena
opatøení k omezení pronikání srážkových
vod do budovy (opravené svody vyústìny
volnì cca 1–1,5 m od budovy a okapové
chodníky). Na závìr probìhla rovnìž roz-
sáhlá oprava støešní konstrukce spojená
s výmìnou støešní krytiny. 

Aby bylo možné v následujících letech
budovy plnohodnotnì využívat, musela se
zajistit realizace nových vodovodních pøí-
pojek a realizace odkanalizování budov. 

Z výše uvedených dùvodù bylo pøistou-
peno ke stavebním pracím, které byly rea-
lizovány jako „Areál Barbora – Kanaliza-
ce a vodovod pro bud. è. 35 a è. 38“ v ob-
dobí duben 2018 až èervenec 2018.

„Areál Barbora – Kanalizace 
a vodovod pro bud. è. 35 a è. 38“

Vodovodní pøípojky 

Vodovodní pøípojka VP 1 

Byla navržena pro zásobování pitnou
vodou a k požárnímu zabezpeèení budovy
è. 38. Vodovodní pøípojka byla realizová-
na z materiálu d63 PE 100 RC SDR11
v celkové délce 44,00 m. Napojena je na
stávající areálový vodovodní øad PVC
DN80 (d90) pomocí navrtávacího
odboèkového T-kusu s ventilem d90/d63
a propojení s novým potrubím bylo prove-
deno elektrospojkou d63. Pøípojka VP 1
profilu d63 (DN50) vede k vodomìrné
šachtì umístìné na západní stranì výše
uvedené budovy. Ve vodomìrné šachtì se
rozdìluje na pøípojku VP 1.1 o profilu d32
(DN20), která slouží k zásobování pitnou
vodou, a na pøípojku VP 1.2 o profilu d63
(DN50), která slouží k požárnímu zabez-
peèení budovy. Prostup stìnou budovy byl
proveden jádrovou navrtávkou, vèetnì

osazení ocelové chránièky DN100 s tìsni-
cími manžetami na obou koncích. Vodo-
vodní potrubí bylo v celé délce uloženo
v otevøeném výkopu o šíøce 0,8 m a hloub-
ce cca 1,5 m, ve sklonu cca 3 o/oo.

Vodovodní pøípojka VP 2

Byla navržena pro zásobování pitnou
vodou a k požárnímu zabezpeèení budo-
vy è. 35. Vodovodní pøípojka byla reali-
zována z materiálu d63 PE 100 RC
SDR11 v celkové délce 21,30 m. Napo-
jena je na stávající areálový vodovodní
øad PVC DN80 (d90) na severu budovy
è. 38, vedle napojení pøípojky VP 1, po-
mocí navrtávacího odboèkového T-kusu
s ventilem d90/d63 a propojení s novým
potrubím bylo provedeno elektrospojkou
d63. Pøípojka VP 2 profilu d63 (DN50)
vede k vodomìrné šachtì umístìné na
severní stranì výše uvedené budovy. Ve
vodomìrné šachtì se rozdìluje na pøí-
pojku VP 2.1 o profilu d32 (DN20), kte-
rá slouží k zásobování pitnou vodou,
a na pøípojku VP 2.2 o profilu d63
(DN50), která slouží k požárnímu za-
bezpeèení budovy. Prostup stìnou bu-
dovy byl proveden jádrovou navrtáv-
kou, vèetnì osazení ocelové chránièky
DN100 s tìsnicími manžetami na obou
koncích. Vodovodní potrubí bylo v celé
délce uloženo v otevøeném výkopu
o šíøce 0,8 m a hloubce cca 1,5 m, ve
sklonu cca 3 o/oo.

Kanalizaèní pøípojky 

Kanalizaèní pøípojka KP 1 

Byla navržena pro odvedení splaško-
vých odpadních vod z budovy è. 38.
Odpadní vody jsou svedeny pøes revizní
plastovou šachtu Š1 DN425 do žumpy
umístìné na západní stranì budovy. Ta-
to žumpa byla navržena jako hranatá že-
lezobetonová nádrž typ KL AN 20
(užitný objem 20 m3) sestavená z beto-
nových prefabrikátù o rozmìrech
5,5 m x 2,8 m x 2,0 m (délka x šíøka
x výška). Potrubí vedené mezi žumpou
a šachtou Š1 je o profilu DN150, mate-
riálu ULTRA RIB 2 PP, SN 16 o délce
11,7 m a sklonu 30,0 o/oo. Potrubí bylo
uloženo v hloubce 1,20 m do otevøené-
ho výkopu o šíøce 0,3 m na každou stra-
nu od kraje potrubí. Prostup do budovy
byl proveden jádrovou navrtávkou
a osazením ocelové chránièky DN 200
a tìsnicích manžet.

Kanalizaèní pøípojka KP 2

Byla navržena pro odvedení
splaškových odpadních vod z budovy
è. 35. Odpadní vody jsou svedeny pøes
revizní plastovou šachtu Š1 DN425 do
žumpy umístìné na severní stranì bu-

dovy. Tato žumpa byla navržena jako
hranatá železobetonová nádrž typ KL
AN 20 (užitný objem 20 m3) sestavená
z betonových prefabrikátù o rozmìrech
5,5 m x 2,8 m x 2,0 m (délka x šíøka
x výška). Potrubí vedené mezi žumpou
a šachtou Š2 je o profilu DN150, materi-
álu ULTRA RIB 2 PP, SN 16 o délce
9,8 m a sklonu 30,0 o/oo. Potrubí bylo
uloženo v hloubce 1,20 m do otevøeného
výkopu o šíøce 0,3 m na každou stranu
od kraje potrubí. Prostup do budovy byl
proveden jádrovou navrtávkou a osaze-
ním ocelové chránièky DN 200 a tìsni-
cích manžet.

Koneèné terénní úpravy 

Po ukonèení zemních prací se proved-
ly koneèné terénní úpravy okolo budovy
è. 35 a è. 38, které spoèívaly v èásteè-
ném návozu strusky frakce 16–32 mm
o tloušt’ce 20 cm, zpìtném uložení beto-
nových panelù a provedení koneèných
úprav území zeminou.

Struèná rekapitulace stavby: 
Náklady na realizaci celé akce vèetnì

vypracování projektu, technického do-
zoru investora, uskuteènìného archeo-
logického a autorského dozoru èinily
celkem 1 492 300 Kè bez DPH. Reali-
zace byla provádìna firmou KR
OSTRAVA, a. s., která byla vybrána
pøes elektronický nástroj pro zadávání
veøejných zakázek firmy PPE.CZ, s. r. o.
Stavba byla dokonèena a pøedána k uží-
vání dne 23. èervence 2018. Vybraný
zhotovitel splnil svùj úkol ve výborné
kvalitì a požadovaném termínu. Takto
rekonstruovaná kulturní památka je plnì
pøipravena na další její využití a je
skvostem hornické architektury zachrá-
nìným pro následující generace.

Ing. Jan Pastròák 
vedoucí odboru investic, o. z. ODRA

Kulturní památky po rekonstrukci

Rekonstrukce areálu Barbora

Kanalizaèní žumpa

První letošní kurz „Produkce radio-
aktivních minerálù, odpadový manage-
ment a sanace životního prostøedí po
tìžbì uranu“ pro zahranièní odborníky
nominované Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii uspoøádali zamìst-
nanci Mezinárodního školicího støediska
WNU SUP ve dnech 4.–29. bøezna 2019.
Ètyøtýdenní tréninkový program byl za-
mìøen na celý cyklus produkce uranu
s vìtším akcentem na øešení likvidace
a sanace po tìžbì uranových rud, radiaèní
ochranu a geofyzikální a jiné metody
prùzkumu lokalit s možným výskytem
radioaktivních minerálù. Kurzu se zú-
èastnili dva experti na aplikovanou geo-
logii z Demokratické republiky Kongo
a pìt zástupcù Èínské lidové republiky,
jejichž specializace byla rovnomìrnì roz-
dìlena mezi témata kurzu, tedy geofyzi-
ka, geologie, nakládání s vodami, radiaè-
ní ochrana a vrtné práce. Kromì desítek
hodin teoretických lekcí, v nichž úèastní-
kùm pøedávali své zkušenosti nejen ex-
perti z øad zamìstnancù státního podniku
DIAMO, ale i odborníci z pøedních èes-

kých institucí a firem (Státní úøad pro
jadernou bezpeènost, Fakulta jaderná
a fyzikálnì inženýrská Èeského vyso-
kého uèení technického, Pøírodovìdecká
fakulta Univerzity Karlovy, ÚJV Øež,
OPV, s. r. o., a další nezávislí experti),
èekalo na úèastníky celkem 11 exkurzí na
pracovištích zmiòovaných pražských
univerzit, na Státním úøadì radiaèní
ochrany a na lokalitách státního podniku
DIAMO, vèetnì prohlídek sanaèních
technologií. Jedním z velmi zajímavých
bodù programu byla návštìva Hornické-
ho muzea v Pøíbrami, kde za odborného
a poutavého výkladu pana doktora Velfla
zhlédli úèastníci kurzu sbírky muzea, ex-
pozici v bývalé Cáchovnì, historickou
dùlní techniku vèetnì parních tìžních
strojù a navštívili podzemí bøezo-
horských dolù. V pátek 29. bøezna 2019,
po 4 týdnech intenzívního plnìní školicí-
ho programu, probìhlo závìreèné zhod-
nocení a kurz byl ukonèen slavnostním
pøedáním certifikátù úèastníkùm.

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce, ØSP

Zdaø Bùh, to bylo zase jednou pìkné
odpoledne. Na 109 horníkù bývalých
dolù Hamr I a Køižany a 1 skorohorník,
coby pøedseda Hornicko-historického
spolku pod Ralskem, se sešlo na jarním
srazu v Mimoni v restauraci U Lva ve
støedu 15. bøezna t. r.

Po krátkém pøivítání organizáto-
rem Josefem Kolaøíkem (pro nás
všechny Pepou) øekl pár slov pøed-
seda Hornicko-historického spolku
pod Ralskem o pùsobení a akcích to-

hoto spolku s výhledem na rok
2019.

Bylo úžasné posedìt s lidmi, kteøí
pracovali v podzemí pøi nároèné tìžbì
uranových rud, slyšet jejich zážitky
a zasmát se pøi hornických vtipech.

Obrovské podìkování patøí zejména
Josefu Kolaøíkovi a jeho týmu za usku-
teènìní této akce, nebot’ podobných se-
tkání je po Èeské republice poskromnu.

Za HHS pod Ralskem 
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.

V sobotu 2. bøezna 2019 se uskuteènila
ve støíbrské restauraci Beseda již 17. vý-
roèní èlenská schùze hornického spolku.
Na programu bylo zhodnocení roku
2018, úspìchy èi neúspìchy a stav èlen-
ské základny. Nìkolik èlenù bylo vylou-
èeno pro nedodržování základních pod-
mínek èlenství. Byly také pøedstaveny
plány na letošní rok. Po tøech letech byla
opìt na stole volba nového èi staronové-
ho vedení spolku (pøedseda – R. Strank-
müller, místopøedseda – K. Neuberger,
èlenové rady – V. Nejedlý, D. Zezula
a K. Èech). Hostem byl èlen plánského
spolku G. Poncar, který vystoupil s pøí-

spìvkem pro obnovu pùvodního vodo-
tìžního kola ve štole Prokop. V. Nejedlý
st. oslavuje životní jubileum – 80. naro-
zeniny. M. Heneš obdržel spolkové vy-
znamenání sv. Barbory. K závìru se na
nás pøišli podívat èlenové spolku udržu-
jícího kolem øeky váleèné opevnìní –
bunkry. V letošním roce našimi hlavní-
mi akcemi jsou v kvìtnu 12. slovenské
setkání hornických mìst v ¼ubietové
a v èervnu 23. setkání hornických mìst
a obcí ÈR v Jihlavì.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

Hornicko-historický spolek Støíbro

STRANA 4

Úèastníci kurzu naslouchají výkladu profesora Matolína
z PøF UK na kalibraèní základnì o. z. TÚU

Spoleèné foto úèastníkù 51. setkání (foto Radim Bielik)

Z prùbìhu èlenské schùze

Mezinárodní kurz pořádaný WNU SUP

51. setkání bývalých horníků Dolu Hamr I a Křižany
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