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Škola, která bude mít zájem 
o grant, se musí zapojit do 
kvízové části soutěže a zaslat 
nejméně sto vyluštěných kví-
zů, čímž splní podmínku pro 
zaregistrování svého projek-
tu. Podrobné zadání soutě-
že bude uveřejněno na strán-
kách www.chytrehlavy.cz 
a www.ecmost.cz. 
„Během uplynulých pěti let se 
díky grantovému programu 
Chytré hlavy pro Sever podaři-
lo pomoci řadě škol s vybudo-
váním nebo vybavením speci-
alizovaných učeben. Zlepšení 
kvality vzdělávání na Mostec-
ku jsme doposud podpořili os-
mi miliony korun,“ konstato-

val generální ředitel Vršanské 
uhelné Vladimír Rouček.
Projekty na vybudová-
ní učeben nebo na vyba-
vení stávajících moder-
ními učebními pomůcka-
mi mohou školy zasílat do 
14. května. Podrobné in-
formace o zaměření pro-
gramu, o podmínkách pro 
získání grantu i registrační 
formulář na webových strán-
kách www.chytrehlavy.cz
a na stránkách www.vuas.cz. 
O podpořených projektech 
v každé kategorii letos roz-
hodne vedení společnosti. 
Výsledky budou vyhlášeny 
1. června 2015.              (red)

Opět nastává čas pro Chytré hlavy
Šestý ročník grantového programu Chytré 
hlavy pro Sever 2015 vyhlašuje od 2. břez-
na společnost Vršanská uhelná. Základním, 
středním a vysokým školám na Mostecku na-
bízí opět šanci přihlásit projekty na vylepšení 
podmínek pro vzdělávání studentů. Registra-
ce projektu je letos spojena s účastí v soutěži, 
kterou připravily společně Vršanská uhelná 
s Ekologickým centrem pro Krušnohoří.

Jednou z úspěšných škol v lo ském ro níku Chytrých hlav bylo mostecké gymnázium, které vybavilo biolo-
gickou laborato . Foto: Archiv DN

Zaměstnanci Vršanské uhelné 
a dalších společností skupiny 
Czech Coal mají proto v rámci 
prevence od listopadu do úno-
ra zdarma k dispozici teplý ná-
poj. „Jen v únoru šlo na jednot-
livé úseky Vršanské uhelné více 
než tisíc balení čaje a přes pět 
set kilogramů cukru.  Podle po-
čtu zaměstnanců, kteří pracují 

v leckdy nepříjemných podmín-
kách, mají možnost si čaj a cukr 
objednávat i ostatní společnosti 
skupiny Czech Coal,“ informoval 
Petr Mrvík. Ročně se jen na tyto 
položky, které Vršanská uhelná 
poskytuje nad rámec svých zá-
konných povinností, vynalo-
ží zhruba 60 tisíc korun. 
Pokračování na straně 2

Proti zimě pomáhá čaj Vršanská loni druhá v těžbě
Práce v báňském provozu musí běžet za kaž-
dého počasí, a to i v místech, kde se před nepří-
zní počasí není kam ukrýt. 

Vršanská uhelná patřila 
v loňském roce opět k nejvý-
znamnějším producentům 
hnědého uhlí v Česku. Největ-
ším odběratelem vršanského 
uhlí byla i v roce 2014 ener-
getická společnost ČEZ. 
„Vršanská uhelná si i přes mír-
ný pokles těžby v roce 2014 drží 
dlouhodobě pozici těžební spo-
lečnosti s druhou nejvyšší těž-
bou v ČR, “ uvedl generální ře-
ditel Vršanské uhelné Vladimír 
Rouček. Na celkové tuzemské 
loňské těžbě se Vršanská uhel-

ná podílela 17 procenty. „Nedíl-
nou součástí hornické činnosti 
mimo vlastní těžby je však i oka-
mžitá následná sanace a rekul-
tivace území, kde již těžba byla 
ukončena. Na rekultivační práce 
Vršanská uhelná v loňském roce 
vynaložila bezmála 100 mil. Kč,“ 
doplnil generální ředitel. Prá-
ce v roce 2014 probíhaly na ví-
ce než 500 hektarech, zejména  
na plochách vnitřních výsypek 
lomu a v prostoru lomu Slatini-
ce. Nově vznikající krajina je vy-
tvářena tak, aby se v ní odrazily 

všechny typy rekultivací, tedy 
zemědělské, lesní a vodní.  
Těžba hnědého uhlí v loň-
ském roce v Česku klesla na 
38,3 milionu tun. Podle sta-
tistik Ministerstva průmys-
lu a obchodu se přitom v ro-
ce 2013 v Česku celkem vytě-
žilo 40,4 milionu tun hnědého 
uhlí. Největší podíl na těžbě 
měly v roce 2014 Severočes-
ké doly, které i přes meziroční 
pokles zůstávají největším tu-
zemským producentem hně-
dého uhlí.                             (red)
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Při posledním rozlouče-
ním s profesorem Roma-
nem Makariem v Bazili-
ce Strahovského kláštera 
v Praze se mi vybavovala 
řada vzpomínek z mnoha 
setkání. Zmíním jedinou, 
která mě nejvíce utkvě-
la v paměti a jenž vypo-
vídá o tom, jakou autori-
tou pan profesor byl a ja-
ké úctě se těšil.
Bylo to před rokem 2000. 
Na půdě parlamentu ČR se 
konalo setkání k energeti-
ce, kde byl přítomen i teh-
dejší prezident Václav Ha-
vel. Většina vystoupení 
byla velmi obecná a pře-
vážně v duchu, vše je špat-
ně a v hornictví zejména. 
V této atmosféře požádal 
o slovo Roman Makarius 
z pozice předsedy České-
ho báňského úřadu. Struč-
ně, věcně a především 
přesvědčivě argumento-
val, že využívání nerost-
ného bohatství je vždy ku 
prospěchu státu a ne nao-
pak. Poté zavládla chvíle 
ticha.  Profesor Makarius 
byl v ten den jediný disku-
tující, kterému přítomný 
Václav Havel za jeho vy-
stoupení poděkoval.
České hornictví odcho-
dem Romana Makaria 
přichází o mimořádnou 
osobnost, široce vzděla-
ného a obdivuhodně či-
norodého člověka, který 
do posledních chvil se za-
jímal o aktuální dění, a to 
nejen v hornictví.

Romane, poslední Zdař 
Bůh

Na profesora Romana 
Makaria vzpomínají 
i jeho další kolegové na 
straně 3.

„V současné době má Hlavní 
báňská záchranná stanice cel-
kem osmadvacet lezců, z toho-
to počtu je deset takzvaných in-
struktorů – četařů. To jsou lidé, 
kteří podle naší legislativy mo-
hou organizovat a řídit prá-
ce lezeckého týmu,“ vysvětlil Ji-
ří Spěváček, směnový technik 
HBZS, který má lezce na sta-
rosti. „Hlavní náplní naší čin-
nosti jsou práce ve výškách. Te-
dy na zakladačích, skrývkových 
i uhelných velkostrojích, kde po-
máháme například při mazání 
lan nebo čištění kladek,“ doplnil.  
Zaměstnanci těžebních společ-
ností, včetně Vršanské uhelné, 
jsou sice zčásti pro tento druh 

práce proškoleni, ale samozřej-
mě na nižší úrovni než báňští 
záchranáři. Zjednodušeně by 
se dalo říci, že lezce nahrazovat 
nesmějí.
„Kromě velkostrojů pomáháme 
například při čištění štěrbino-
vých zásobníků uhlí. V tomto pří-
padě se jedná o takzvané práce 
nad volnou hloubkou. Nalepený 
materiál občas totiž nelze očistit 
zespodu zásobníku a je k němu 
zapotřebí slanit,“ dodal Spěvá-
ček.  Kromě toho, že záchranáři 
čistí a udržují zařízení, dělají ta-
ké pravidelné kontroly a údrž-
bu zařízení.  A občas pomáhají 
i při bourání budov. „S těžební-
mi společnostmi je spoluprá-

ce naprosto bezproblémová.  
Mechanici se na nás dnes už 
obracejí automaticky a my se 
snažíme reagovat okamžitě,“ 
sdělil Spěváček.  
Ani lezci se ale nevyhnou ur-
čitým omezením, daným le-

gislativou. Pracovat se mů-
že v ranních směnách, ale 
jen dokud je příznivá vidi-
telnost. Navíc lezci nemohou 
pracovat, když je sníh, déšť, 
mlha nebo mráz. „Záchraná-
ři jsou rozděleni do čtyř sledů, 

což jsou vlastně skupiny ob-
vykle o sedmi lidech. Protože 
pracujeme v pohotovostním 
režimu, dokážeme se vždyc-
ky dohodnout a vše skloubit 
s požadavky irmy,“ uzavřel 
technik.                                  (pim)

Ve výškách i v hloubce pomáhají záchranáři
Říká se, že kam čert nemůže, nastrčí ženskou. 
Na šachtě pro změnu platí, že kam nemůže 
technika, tam nastupují báňští záchraná-
ři. Platí to hlavně o výškových pracích, ať už 
na velkostrojích nebo třeba v zásobnících na 
uhlí, kam je potřeba slanit. Hlavní báňská zá-
chranná stanice (HBZS) má k tomuto účelu vy-
školené lidi, kterým se říká lezci. 

„Vršanská uhelná eviduje dva 
případy napadení zaměstnan-
ce liškou. Poprvé k tomu do-
šlo v roce 2009, podruhé v loň-
ském roce. Na základě těchto 
událostí jsme přijali opatření, 
která by měla jejich opaková-
ní zamezit,“ sdělil technik bez-
pečnosti a hygieny práce Vr-
šanské uhelné Radek Dufek. 
Už od roku 2009 platí příkaz 
závodního lomu, který strikt-
ně zakazuje krmení zvěře. 
Stejně tak je zakázané i vol-
né pohazování zbytků potra-

vin. Zvířata se totiž velmi čas-
to stahovala do blízkosti tech-
nologie, včetně velkostrojů, 
znám je i případ, kdy liška 
pronikla přímo dovnitř vel-
kostroje. Zbytky jídla se pro-
to musí vyhazovat pouze do 
kontejnerů nebo nádob urče-
ných ke sběru komunálního 
odpadu. Jsou jimi vybavena 
všechna pracoviště a nádoby 
jsou uzpůsobeny tak, aby se 
do nich zvěř nedostala. 
Lišky ale nejsou jedinými zví-
řaty, která mohou být nebez-

pečná. Už delší čas se těžební 
lokality potýkají s přemnože-
nými divočáky, kteří ztráce-
jí plachost a pohybují se na-
příklad blízko hradel kolejo-
vé dopravy. „Podobná je také 
situace s mu lony, kteří pácha-
jí poměrně velké škody na re-
kultivovaných plochách. Na-
víc máme informace o tom, že 
se posouvají dál do polí a ze-
mědělcům v okolí ničí úrodu,“ 
doplnil bezpečnostní technik. 
Důvod je poměrně prostý, na 
šachtě mají zvířata relativní 

klid, nikdo je neruší a nemusí 
se bát přirozených predátorů. 
Vršanská uhelná proto spo-
lupracuje se třemi místní-
mi mysliveckými sdruženími 
ze Strupčic, Malého Března 
a Mostu. „Myslivecká sdruže-
ní, která mají honitby v okolí 
našich těžebních lokalit, v pří-
padě potřeby provádějí napří-
klad odchyt nebo odstřel zvě-
ře na šachtě. Vše samozřejmě 
probíhá za velmi přísných bez-
pečnostních opatření,“ vysvět-
lil Dufek. Akce musí být do-
předu ohlášena, do provozu 
má přístup jen velmi omeze-
ný počet lidí, kteří navíc musí 
dodržovat velmi striktní pra-
vidla.                                    (pim)

Zvířata ohrožují lidi i těžební techniku
Narazit v povrchovém lomu na divokou zvěř, to není žádné překvape-
ní. Mufloni, divočáci nebo lišky se tu pohybují naprosto běžně, v někte-
rých případech ale mohou být tato neplánovaná setkání nebezpečná. 

„Znamená to nejen změnu 
programu, v němž se objed-
návání provádělo, ale také 
výměnu zařízení, tedy tak-
zvaných objednávkových 
a výdejních terminálů. No-
vé objednávkové terminá-
ly budou umístěny v blízkos-
ti stávajících objednávko-
vých míst a už od patnáctého 

března si na nich bude mož-
né vyzkoušet objednávání jí-
del,“ uvedl Vojtěch Bodis, ve-
doucí závodu Eurest 7560 – 
Czech Coal.
Ještě během celého břez-
na ale bude stávající systém 
KREDIT zcela funkční a ob-
jednat jídlo na březen bu-
de možné jen jeho prostřed-

nictvím. „Objednávky na bře-
zen, které budou na zkoušku 
provedeny v novém objed-
návkovém stravovacím sys-
tému, budou smazány, takže 
není třeba se bát, že by si ně-
kdo objednal jídlo dvakrát. 
Teprve objednávky na měsíc 
duben, provedené prostřed-
nictvím nových terminálů, 

zůstanou zachovány a na je-
jich základě budou v dubnu 
vydávána jídla,“ doplnil Bo-
dis.
Od začátku dubna bu-
de v provozu už pouze no-
vý systém, který bude mož-
né využívat v obdobném re-
žimu, jak byli zaměstnanci 
doposud zvyklí. „Navíc těm, 
kteří si zřídí přístup na inter-
netové objednávání, umožní 
nový systém objednávat si jíd-
la, rušit objednávky a vstup 
do burzy z kteréhokoliv počí-
tače, tedy i z domova,“ připo-
mněl vedoucí.                  (red)

Jídlo si brzy objednáte i z domova
V průběhu března dojde k výměně stávajícího objednávkového stravo-
vacího systému KREDIT za nový, označený Eurest. Firma Eurest, která 
závodní stravování ve skupině Czech Coal zajišťuje, tak chce vylepšit 
podmínky pro objednávání jídel.

K objednání jídla v novém 
systému Eurest vám budou 
stačit čtyři jednoduché kroky. 
Nejprve se identi ikujete svou 
zaměstnaneckou kartou. Ťuk-
nutím na kalendář si vyberete 
den, na který si chcete objed-

nat (na obrázku číslo 1). Obje-
ví se denní nabídka.  Z ní si vy-
berete jídlo (č. 2). Nakonec je 
potřeba objednávku potvrdit 
(č. 3). V kalendáři se u vybra-
ného dne objeví informace, 
že existuje objednávka (č. 4). 

Stejným způsobem lze pro-
vést objednávku i na další 
dny. Objednávání je ukon-
čeno stiskem tlačítka (č. 6). 
Obdobným způsobem lze 
objednávku také zrušit (viz 
č. 5).                                 (red)

Jak funguje nový systém Eurest

Pokračování ze strany 1
Teplé nápoje ale nejsou jediným 
preventivním opatřením před 
nachlazením a dalšími nemo-
cemi. Každoročně už na začátku 
podzimu dostávají všichni za-
městnanci vitamínové tablety. 
„Objednáváme takové prepará-
ty, které obsahují vitamíny C a E, 
případně multivitamíny. Každý 
obdrží jedno balení se 120 table-
tami, které by mělo vydržet na 
celé zimní období,“ doplnil Pe-
tr Mrvík, personální ředitel Vr-
šanské uhelné. V září tak mezi 
zaměstnance společností sku-
piny Czech Coal putovalo 1450 
balení vitamínů. Standardem 
už se staly i iontové nápoje, kte-
ré dostávají zaměstnanci pracu-
jící v horkých provozech v let-
ních měsících. Ve společnostech 
skupiny Czech Coal měli nad rá-
mec zákona k dispozici ochran-
ný nápoj od irmy ISOline. Jen 
v loňském roce se rozdalo přes 
šest a půl tisíce balení po deseti 
kusech.                                      (pim)

Proti zimě 
pomáhá čaj

Dne 3. února 2015 zemřel ve 
věku nedožitých 77 let prof. 
JUDr. Ing. Roman Makari-
us, CSc., emeritní předseda 
Českého báňského úřadu. 
O vzpomínku na jednu z nej-
větších osobností českého 
hornictví jsme požádali ně-
kolik jeho kolegů a spolupra-
covníků. 

Ivo Pěgřímek, 
generální ředitel 
Severočeských dolů, bývalý 
předseda ČBÚ
Moje vzpomínka na profesora 
Romana Makária je hodně živá. 
V prosinci minulého roku mě 
navštívil v kanceláři předsedy 
ČBÚ a zajímal se o aktuální dě-
ní, poté jsme spolu šli Prahou do 
jeho bytu na Malé Straně a teh-
dy mě také pozval na Mši Vá-
noční v kostele Svatého Šimo-
na a Judy v podání jeho Hornic-
kého pěveckého sboru, který 
dirigoval. To jsou hodně čers-
tvé vzpomínky, které se mi hla-
vou promítaly při posledním 
rozloučení s Romanem v Bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie 
na Strahově.Všechny přívlast-
ky, které se svazují se jménem 
prof. Ing. JUDr. Romana Maka-
ria, CSC., Dr.h.c. jsou spojeny 
s hornictvím. Já osobně půso-
bím v hornictví od roku 1985 
a po celou tu dobu jsem vnímal 
Romana jako předního odbor-

níka. A v roce 2008, kdy jsem po 
Romanovi přebíral funkci před-
sedy ČBÚ jsem si  obzvlášť uvě-
domoval jeho profesní kvality 
a zásluhy v našem oboru. Česká 
republika a obzvlášť hornická 
veřejnost s odchodem Romana 
Makaria ztrácí velmi vzdělané-
ho, zkušeného a celoživotně od-
daného odborníka a znalce, kte-
rý zanechal v oboru hornictví 
nesmazatelnou stopu pro naši 
a všechny další generace. Vzdá-
vám čest jeho památce. 

Helena Veverková, 
předsedkyně Hospodářské 
a sociální rady Mostecka
S panem profesorem jsem se 
pracovně potkávala řadu let, 
v poslední době především na 
redakční radě resortního ča-
sopisu Uhlí - rudy - geologický 
průzkum, které předsedal. Byl 
uznávaným odborníkem, který 
vždy hájil zájmy hornictví a ote-
vřeně vystupoval proti jeho ne-
gativnímu vnímání. Aktivně se 
věnoval nejen popularizaci hor-
ního práva, ale také obnově hor-
nických tradic. Obdivovala jsem 
jeho všestrannost, lásku k váž-
né hudbě, znalosti v oblasti 
umění  a také jeho vitalitu. Prof. 
JUDr. Ing. Makarius, CSc, byl  ne-
jen velmi vzdělaný, ale také  vel-
mi noblesní člověk. Jsem pře-
svědčená, že českému hornictví 
bude chybět. 

Odešla legenda českého hornictví, profesor Roman Makarius

Narodil se 6. srpna 1938 v Br-
ně. Po absolvování Průmyslové 
školy hornické v Příbrami v ro-
ce 1958 začal studovat hornic-
kou fakultu Vysoké školy tech-
nické v Košicích, kterou musel 
v roce 1961 z politických dů-
vodů opustit. Nastoupil na důl 
Nosek na Kladně, kde praco-
val jako  vedoucí odboru vět-
rání a odboru bezpečnosti prá-
ce, později jako vedoucí závod-

ní báňské záchranné stanice 
a vedoucí pole. Při zaměstnání 
si následně doplnil vysokoškol-
ské studium, kromě báňského 
inženýrství také v oborech prá-
vo a ekonomie. 
Od roku 1977 pracoval na Čes-
kém báňském úřadě v Praze, od 
roku 1997 do roku 2008 byl je-
ho předsedou. Byl vynikajícím 
odborníkem na horní právo, ale 
také uznávaným soudním znal-

cem a poradcem, předsedou re-
dakční rady časopisu Uhlí - ru-
dy - geologický průzkum vy-
dávaného Zaměstnavatelským 
svazem důlního a naftového 
průmyslu. Mezi řadu jeho zá-
jmů patřila dlouhá léta vážná 
hudba, které se věnoval i aktiv-
ně. Od roku 1961 byl sbormis-
trem, dirigentem a uměleckým 
vedoucím Hornického pěvec-
kého sboru Kladno.

Vladimír Rouček
generální ředitel 
Vršanské uhelné

Lezci pomáhají těžebním spole nostem nap íklad na velkostrojích p i práci ve výškách. Foto: archiv DN

Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. Dr. h.c.

Celoživotní láskou Romana Makaria byla vážná hudba, od roku 1961 vedl Hornický pěvecký sbor Kladno. 
Foto: Archiv DN

Vzpomínka
na profesora
Romana Makaria
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ANKETA
Mají smysl smíšené 
pracovní týmy? 
Funguje spolupráce 
žen v mužském 
kolektivu a obráceně?

František Veverka,
Vršanská uhelná
Žena v mužském týmu je 
určitě trochu změna, ale 
může pomoci, třeba psy-
chicky. U nás přestavbářů 
by to asi nefungovalo, ale 
smysl to určitě má.

Michaela Buršová,
Vršanská uhelná
Smíšený tým podle mne 
určitě funguje. Muži ma-
jí na řadu věcí odlišný po-
hled, což může při řešení 
některých problémů po-
moci. Ne ve všech oborech 
je to ale možné.

Petr Trieb,
Renogum
Žena mužský kolektiv ur-
čitým způsobem kultivu-
je, pánové se pak chovají 
lépe. V Renogumu to fun-
guje jen zčásti, například 
v Kopistech máme ženy 
v týmech, ale přímo v tě-
žebním provozu je pro že-
ny příliš těžká práce. 

Jana Kandrová,
Vršanská uhelná
Mám tu zkušenost, tak-
že vím, že to funguje obě-
ma směry. Ženy na sebe ví-
ce dbají a méně se háda-
jí, muži jsou zase naopak 
ohleduplnější.  

KDYŽ SE ŘEKNE

Činností, které musí přestav-
bář zvládnout a obstarat, je ce-
lá řada. „Je to práce, kdy poča-
sí nepočasí musíte zvládnout, 
co je potřeba,“ připomněl Ja-
roslav Graman, vedoucí úse-
ku přestaveb Vršanské uhel-
né.  Přestavět pásové doprav-
níky je totiž třeba bez ohledu 
na povětrnostní podmínky.  

Přestavby nejsou rutina
Petr Růžička na přestavbách 
pracuje už od sedmdesátých 
let. „Nastoupil jsem v roce 1971 
na tehdejší Důl Ležáky a ná-
sledně přešel sem. Nejprve jsem 
pracoval na kolejích, ale od do-

by, kdy přišla pásová doprava, 
jsem u přestaveb,“ zavzpomí-
nal na své začátky na šachtě. 
Přitom není sám, kdo na úseku 
přestaveb a ostatních činnos-
tí pamatuje jeho úplné začát-
ky. „Jsme tu tři, kteří na šachtě 
pracujeme už třicet let. Má to 
samozřejmě své výhody, proto-
že v šestičlenné partě, v níž ob-
vykle pracujeme, každý přesně 
ví, co má dělat, máme rozděle-
né role, a protože jsme na se-
be zvyklí, vycházíme si vstříc,“ 
doplnil. Když se ho ale zeptá-
te, jaká činnost je pro přestav-
báře typická, nedostanete jas-
nou odpověď. „Záleží na tom, 

o jakou přestavbu se jedná, 
navíc každý z nás může dělat 
vždycky něco jiného,“ říká. Je-
ho slova potvrzuje i vedou-
cí úseku. „Činností kolem pře-
staveb je celá řada. Nejste ja-
ko kopáči, kteří ráno vezmou 
do ruky krumpáč nebo lopa-
tu, po konci směny je odložíte 
a druhý den pokračujete tam, 
kde jste přestali. Někdy zasta-
ne víc práce mechanizace, jin-
dy je třeba víc manuální prá-
ce. A všichni přestavbáři mu-
sí zvládat všechno a musí si 
i vzájemně pomáhat,“ připo-
mněl vedoucí. 
Snazší už je odpověď, co 
by měl správný přestavbář 
umět. Důležitá je prý alespoň 
základní manuální zručnost, 
ale také fyzická odolnost, 
protože většinu času stráví 

„na čerstvém vzduchu“. „Mu-
síme být také schopni se na 
sebe spolehnout, ale to není 
vlastnost typická jen pro tu-
to profesi, to by měla být sa-
mozřejmost pro každého, kdo 
pracuje v partě,“ doplnil Rů-
žička.

Hotovo za dva dny i za týden
Když se mluví o různých 
druzích přestaveb, zname-
ná to, že linky pásových do-
pravníků mohou svá posta-
vení různě měnit. Někdy je 
stačí, laicky řečeno, jen „po-
sunout“ o pár metrů dál. Ně-
kdy se musí otočit v urči-
tém úhlu, jindy je potřeba 
je prodloužit, jako když se 
do stavebnice přidávají dal-
ší díly. A záleží také na tom, 
zda se „hýbe“ i s poháněcími 

stanicemi a dalšími součást-
mi pásových dopravníků. Co 
je vždy stejné, že každá pře-
stavba začíná u měřičů. Ti 
vyměří a vykolíkují trasu. Po 
nich nastupuje mechaniza-
ce, která připraví terén, kam 
se bude linka přesouvat. 
Pak už nastupují přestav-
báři. Nejdřív musí předák 
zajistit dopravníkovou lin-
ku, aby byla bezpečná a da-
lo se v jejím okolí pracovat. 
Následuje to hlavní, ve spo-
lupráci s další mechanizací 
se linka přesouvá. Jak dlou-
ho přestavba trvá? „Když se 
linka prodlužuje a dělají se 
náročnější práce, může pře-
stavba trvat i týden. Jsou ale  
přestavby, které zvládáme 
za dvanáct hodin,“ vysvětlil 
Graman.                          (pim)

Přestavbář – práce rukama a za každého počasí
Po zákulisí profese řidiče velkostroje v  minu-
lém čísle nahlédneme do práce přestavbářů. 
Velkostroje sice mohou těžit, ale vytěžený 
materiál, ať už skrývka nebo uhlí, je potřeba 
někam dopravit. Ve většině českých povrcho-
vých šachet se využívá dálková pásová do-
prava. A  zatímco velkostroje mohou kráčet 
a  pohybovat se, pásové dopravníky musí ke 
strojům někdo „posouvat“. K tomu má Vršan-
ská uhelná celý úsek, který se jmenuje pře-
stavby a ostatní činnosti.  

Kontrolovat spoje u jednotlivých dílů pásových dopravníků se musí za každého po así.  Foto: (pim)

Přestavby linek pásových dopravníků zajišťuje celkem 19 Přestavby linek pásových dopravníků zajišťuje celkem 19 
zaměstnanců úseku přestaveb a ostatních činností. Jejich zaměstnanců úseku přestaveb a ostatních činností. Jejich 
práci využívají úsek skrývky i úsek uhlí Vršanské uhelné. práci využívají úsek skrývky i úsek uhlí Vršanské uhelné. 
K hlavním činnostem patří přestavba linek dálkové pásové K hlavním činnostem patří přestavba linek dálkové pásové 
dopravy, ale i transporty poháněcích stanic na transportních dopravy, ale i transporty poháněcích stanic na transportních 
vozech, stejně jako výstavba nových dopravníkových linek. vozech, stejně jako výstavba nových dopravníkových linek. 
Pracuje se v ranních osmihodinových směnách, když je ale Pracuje se v ranních osmihodinových směnách, když je ale 
zapotřebí přestaveb například v rámci odstávky velkostro-zapotřebí přestaveb například v rámci odstávky velkostro-
je, dojde i na ranní dvanáctihodinové směny včetně víkendů. je, dojde i na ranní dvanáctihodinové směny včetně víkendů. 
Pro práci přestavbáře jsou vzhledem k tomu, že jde hlavně Pro práci přestavbáře jsou vzhledem k tomu, že jde hlavně 
o práci manuální, nejdůležitější zdravotní předpoklady a fy-o práci manuální, nejdůležitější zdravotní předpoklady a fy-
zická odolnost. zická odolnost. 

Na šachtě pracujete víc než t i 
desítky let, jakými profesemi 
jste za tu dobu prošla?
Začínala jsem na pasovce, kde 
jsem strávila víc než rok. Dal-
ších necelých devět let jsem 
pracovala na zakladači, dalších 
zhruba pět let jsem strávila ja-
ko střídačka znovu na pasov-
ce. Pak jsem nastoupila na vel-
kostroj KU800/K92 a po gene-
rální opravě v roce 2007 jsem 

přišla sem, na KU800/K84, kde 
od té doby pracuji jako obsluha 
přesypu.

Co všechno vaše práce na 
„bagru“ obnáší?
Mým hlavním úkolem je hlídat 
průtok materiálu na velkostro-
ji. Když zaznamenám poruchu, 
nahlásím ji osádce stroje. A pak 
samozřejmě další drobné práce, 
jako jsou údržba a úklid. 

Musíte mít na tuto práci i něja-
ké speciální p edpoklady?
Protože pracuji na směny, mu-
sím mít k tomuto účelu lékař-
ský posudek, který zahrnuje jak 
běžná rizika, tak speci ika, jako 
práce ve výškách. 

Kolik je vás ve směně a jsou tu 
kromě vás i další ženy?
Na noční směně je nás celkem 
šest a obvykle tu jako žena bý-

vám sama. Ranní směnu tvoří 
i další členové osádky a střída-
či, což mohou být dva až tři lidi 
navíc. Celkem jsme tu čtyři plus 
dvě střídačky, které ovšem za-
skakují i za ženy na jiných pra-
covištích úseku.

Není to někdy složité pracovat 
v partě se samými muži?
Upřímně řečeno, ani si to moc 
nepřipouštím. Naopak si nedo-

vedu představit, že bych dělala 
v čistě ženském kolektivu. Navíc 
mám chlapskou práci ráda a ba-
ví mě, takže v tom není nejmen-
ší problém. Kolegové jsou ke 
mně ohleduplní a dokážeme si 
vyjít vstříc. Ovšem někdy si člo-
věk musí umět sjednat respekt.   

A jak se na to, že pracujete na 
šachtě, dívají ostatní lenové 
rodiny?
Nikdo s tím nemá problém, pro-
tože v naší rodině je to tradi-
ce. Na šachtě pracoval tatínek 
a dnes tu kromě mne na úse-
ku uhlí dělá i bratr. Za práci ru-
kama  a pro uhlí není důvod se 
stydět.                                        (pim)

Pracovat jenom se samými ženami by mě asi nebavilo
Jestli si někdo myslíte, že najít ženu na šachtě je jako hledat jehlu v kupce sena, hodně se pletete. 
A stejně tak, pokud jste toho názoru, že když žena, tak jen v kanceláři. Alena Švarcová pracuje na 
šachtě už 34 let a z toho převážnou část „na bagru“. A jak tvrdí její kolegové, ženská ruka na pra-
covišti plném chlapů je prý požehnání. A není to jen proto, že zde pánové mají neustále uklizeno. 

„Práce probíhaly velmi dob-
ře, generální dodavatel, spo-
lečnost Elektroprim Koutník, 
i dodavatel strojní části ir-
ma Klement, zvládly vše bez 
problémů a stroj byl předán 
v termínu,“ uvedl technický 
ředitel Vršanské uhelné Petr 
Procházka. Tříměsíční gene-
rální oprava stroje byla o to 

složitější, že probíhala od lis-
topadu, v době ne příliš pří-
znivých povětrnostních pod-
mínek, navíc i během vánoč-
ních svátků. „O to víc nás těší, 
že se všechno povedlo dokon-
čit včas a v požadované kva-
litě. Je třeba vyzdvihnout vy-
sokou odbornost dodavate-
le, která byla patrná během 

opravy, včetně koordinace 
prací a operativní komunika-
ce při řešení problémů, kte-
ré takto velká akce samozřej-
mě přináší,“ doplnil technic-
ký ředitel. Celkové náklady 
na generální opravu PVZ 303 
byly zhruba 28 milionů ko-
run. „Generální oprava další 
PVZ se závodovým číslem 309 

je naplánována na rok 2016,“ 
dodal ředitel.  
Generální opravy ale ješ-
tě nekončí, v prosinci zača-
ly práce na uhelném rypadle 
KU300/K107. Dokončeny by 
měly být v květnu. V úno-
ru skončily demontáže hlav-
ních celků a postupně se za-
čne s opravami. Ve výrobě už 
je nové koleso a nový koleso-
vý výložník stroje. Velkostroj 
KU300/K107 je nejmladším 
rypadlem ve Vršanské uhel-
né, do provozu byl uveden 
v roce 1993.                     (pim)

Jedna oprava skončila, další probíhá
Po tříměsíční generální opravě je pásový vůz zakládací, neboli PVZ 303 
zpátky v provozu.  Zapojil se do těžby na úseku uhlí Vršany, kde se ladí 
poslední potřebné provozní nastavení stroje.

Pásový vůz zakládací v době těsně p ed skon ením generální opravy. Foto: (pim)

TEKUTÉ PÍSKY
Když se řekne tekuté písky, 
většina lidí si představí vý-
jev z dobrodružného romá-
nu. Ale tekuté písky se mo-
hou objevit i v povrchovém 
lomu, ačkoli v podmínkách 
Vršanské uhelné není jejich 
výskyt častý. Slovy geologů se 
jedná o jemné písčité zemi-
ny, které se za určitých okol-
ností stanou tekutými. Může 
k tomu dojít buď účinkem sil 
způsobených prouděním vo-
dy pískem při náhlém snížení 
hladiny podzemní vody (na-
příklad při rychlém hloube-
ní výkopů), nebo v důsledku 
přebytku vody v pórech ze-
miny (to může nastat napří-
klad u násypů zasahujících 
do vody).
K „tečení“ dochází snadno 
u jemných písčitých zemin 

s velkou pórovitostí, které 
obsahují i jílovité částice. 
Tekutým pískům se říká ta-
ké „kuřavka“. Z historie je 
známa řada neštěstí způso-
bených takzvaným průva-
lem kuřavky. Jedno z největ-
ších zasáhlo i město Most na 
konci 19. století (v červen-
ci 1895). Zcela zničeny nebo 
poškozeny byly tehdy desít-
ky domů.  
Když tekuté písky takzvaně 
vytečou, mohou se v písčitých 
horninách tvořit podzem-
ní dutiny, kterým se také ří-
ká „ kaverny“. Kaverny se mo-
hou tvořit například v důlním 
díle, ve skrývkových řezech, 
při vrtných pracích, kde vo-
da může být pod tlakem a při 
těžbě v těchto místech hrozí 
průval vody a vodonosných 
hornin.                                (red)

„Naším hlavním úkolem je 
postarat se o území, kam by 
se v budoucnu mohla roz-
šířit těžba,“ vysvětlil Mi-
roslav Šístek, referent in-
vestiční výstavby Humeco. 
Každý vrt je zapuštěn do ur-
čité hloubky a osazen čer-
padlem. Všech pět vrtů bu-
de potrubím pod zemí ve-
deno nejprve do studny, 
odkud bude voda několik 
stovek metrů přečerpávána 
do příkopu ústícího do čer-
pací stanice Retenční ná-
drž. „Od jednotlivých vrtů ke 

studni vedou zhruba tři ki-
lometry potrubí. Do retenč-
ní nádrže pak pokračuje vý-
tlačné potrubí v délce už jen 
zhruba sedm set metrů,“ do-
plnil Šístek. 
Práce na stavbě nových vr-
tů začaly v lednu. V součas-
né době se připravuje trasa 
pro uložení a následné pro-
pojení všech pěti míst plasto-
vým potrubím. Pokud vše pů-
jde podle plánu, měla by být 
akce v předpolí lomů Vršany 
a Jan Šverma de initivně ho-
tova do konce března.   (red)

Spodní vodu pohlídají vrty
Pět nových odvodňovacích vrtů má zbavit 
předpolí lomů Vršany a  Jan Šverma společ-
nosti Vršanská uhelná spodní vody. V  těchto 
dnech na jejich stavbě pracuje společnost Hu-
meco. 

Co zvládají přestavbáři 
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Pár let už ve Vrskmani ob-
chod chybí a lidé musí dojíž-
dět do Jirkova. A to jim vadí. 
„V obci žije dost lidí staršího 
věku, pro ně je problém jezdit 
za nákupy do města. Udělali 

jsme na webu anketu, a z ní vy-
plynulo, že obchod tu lidé chtě-
jí. Tudíž jsme tento bod zařadi-
li do svého volebního progra-
mu a lednové zastupitelstvo 
schválilo záměr postavit no-

vou prodejnu potravin,“ vy-
světluje starosta Václav Hora.
Bývalou prodejnu potravin, 
která fungovala ještě v 90. le-
tech, využít nešlo a zvažova-
né prostory v budově obec-

ního úřadu nebyly dostateč-
ně velké. Obec si totiž dala 
podmínku – chce v obci seri-
ózní obchodní řetězec. Nako-
nec se dohodla s družstvem 
Coop, které v České republi-
ce provozuje také venkovské 
prodejny. Firma bude obchod 
provozovat za podmínky, že 
ho obec sama postaví.
„Pozemek máme vlastní, pří-
mo naproti obecnímu úřadu. 

Náklady velmi zhruba odha-
dujeme na 1,5 milionu korun. 
V tuto chvíli budeme tepr-
ve dělat poptávkové řízení na 
projekt,“ říká starosta Vrsk-
maně. Podle Václava Hory by 
se tak mohlo začít stavět při-
bližně za rok. Objekt by měl 
být variabilní, aby se v přípa-
dě potřeby dal přeměnit na to, 
co zrovna bude v obci potře-
ba.                                         (kat)

Do Vrskmaně se vrátí prodejna potravin
Nakoupit potraviny a další základní zboží a nemuset se přitom vydá-
vat autem nebo autobusem kilometry daleko – takové bylo přání oby-
vatel Vrskmaně. Obec se teď snaží jejich přání vyhovět a chce se pustit 
do stavby nové prodejny potravin.

Navazovat na tak úspěšného 
starostu, jakým byl Pavel No-
vák, asi nebude jednoduché...
To opravdu nebude. Pavel No-
vák byl v obci oblíbený, takže 

nahradit ho půjde těžko. Ale 
pan starosta si mě sám vybral 
jako svého nástupce, takže je-
ho důvěru mám. Snad mi lidé 
v Poleradech dají nějaký čas na 
rozkoukání, než se na mě sesy-
pou. Tři měsíce by mi stačily...

Zasvětil vás do všech zálud-
ností takové funkce?
Učí mě pořád. S jeho podpo-
rou se teď se vším seznamu-
ji. Sice jsem v minulosti v za-
stupitelstvu nebyl, ale už dřív 
jsem pomáhal v obci, takže 
vím, co to je „starat se“.

Na malé obci to ale není 
snadné, když nemáte za 
sebou aparát ú edníků jako 
ve městě...

To ano, všechno si musíme 
zařídit, zjistit, obstarat sa-
mi, nemáme po ruce žádné 
právníky, odborníky, porad-
ce. 

Jaké máte plány na letošní 
rok?
Budeme hned na jaře dodě-
lávat parkoviště a chodník 
v centru. A velkou akcí pro 
nás letos bude stavba dět-
ského hřiště, které nám za-
tím chybělo. Máme tu hodně 
malých dětí, a tak jsem rád, 
že se mi ho v zastupitelstvu 
podařilo prosadit. Vyroste 
u rybníka u oddychové zó-
ny, kde už kdysi hřiště bylo. 
Zchátralo, a tak jsme ho mu-
seli na podzim zbourat. Dal-

ší rozvoj bude záležet sa-
mozřejmě na dotacích a da-
rech, které se nám podaří 
sehnat.

Obec má naštěstí za sebou t i 
poměrně silné fi rmy, které jí 
pomáhají, mezi nimi i Vršan-
skou uhelnou.
Určitě, bez takové podpory by-
chom nemohli nic realizovat. 
I když jsem tu jen pár dní, tak 
tohle je mi jasné – z rozpočtu 
1,3 milionu korun ročně se to-
ho moc udělat nedá.

Máte ale také šikovné 
spoluob any, ne? Vašemu 
p edchůdci se vždy poda ilo 
sehnat brigádníky a spoustu 
věcí jste si udělali svépomocí...

Většinou seženeme peníze na 
materiál a práci si uděláme sa-
mi, najmout irmu bychom si 
nemohli dovolit. Lidé tu prostě 
chtějí pomáhat. Chtějí, aby obec 
lépe vypadala, aby chodili po 
chodnících a ne blátem, měli si 
kde odpočinout. I já jsem to do-
teď dělal. Výhodou je, že tu ne-
máme problémy s vandaly – ni-
kdo si přece nebude ničit svou 
práci.

Tradicí se v Poleradech stala 
socha ská sympozia. Budete 
v této tradici pokra ovat?
Věřím, že získáme příspěvek 
Vršanské uhelné a budeme 
moci pokračovat. Na sympozi-
um se jezdí dívat lidé z široké-
ho okolí. Další ročník by měl být 
na přelomu června a července.  
Teď trochu zápasíme s údržbou 
soch, které vznikly na uplynu-
lých ročnících, ale snad už jsme 
přišli na způsob jak dřevo účin-
ně vyčistit. Nechceme o žádnou 
přijít.                                            (kat)

Mým přáním je dětské hřiště, říká nový starosta Polerad
Od února mají Polerady na Mostecku nového starostu. Zvolen jím byl dvaačtyřicetiletý Alois 
Macháč ze sdružení Pro Polerady. Po mnoha letech tak nahradil v obci velmi úspěšného a po-
pulárního Pavla Nováka, který musel funkci starosty opustit ze zdravotních důvodů. V Polera-
dech mají starostu neuvolněného, a tak musí svou funkci Alois Macháč zvládat po práci.

Nový přechod do Německa
Na Mostecku by mohl být ote-
vřen další hraniční přechod do 
Německa pro automobily, a to 
mezi Brandovem a Olbernhau. 
Obci Brandov pomůže opra-
va silnice na německé straně. 
Němci totiž chtějí používat ob-
jížďku přes české území, a pro-
to opraví hraniční most, který 
dosud využívali jen pěší. Obce 
i kraj věří, že přechod zůstane 
pro auta do 3,5 tuny otevřený 
i po skončení objížďky. 

Přímořské novinky na souši
Iniciativa Moře klidu bude 
i letos pokračovat v budová-
ní „přímořské infrastruktu-
ry“. Ve Strupčicích a Duchco-
vě vyrostou tzv. mořské dalby 
– navigační objekty na moř-
ských promenádách. Prome-
nády mají propojit města s jed-
notlivými artefakty na pobře-
ží –majákem ve Strupčicích 
a marínou v Duchcově. Budou 
sloužit i jako netradiční infor-

mační tabule. Ve Strupčicích se 
do konce května objeví v Hole-
šické ulici cestou k rozhledně. 

Koncert pro! Diahelp
Mostecký spolek Diahelp po-
řádá 19. března v Kostele Na-
nebevzetí Panny Marie be-
ne iční koncert nazvaný Pro! 
Diahelp. Veřejnosti se zde od 
18:00 hodin představí kro-
mě dalších například pěvec-
ký sbor SMOG Podkrušno-
horského gymnázia Most ne-
bo skladatel a dirigent Hudby 
hradní stráže a Policie ČR Jan 
Zástěra. Výtěžek ze stokoru-
nového vstupného bude po-
užit na podporu dětí z Mos-
tecka a okolí, které trpí choro-
bou Diabetes Mellitus I. typu. 
Spolek Diahelp se pomocí dě-
tem s cukrovkou a jejich rodi-
nám zabývá už od roku 2008. 
V loňském roce získal polovi-
nu z pětadvacetitisícového vý-
těžku za prodej guláše na Dni 
horníků.                                      (red)

STRUČNĚ

Most
LÉKÁRNY
Lékárna ARNIKA Moskevská 508, Most ZP - lékárny, prevence, rehabilitace, masáže
SPORT
Fitness Bulldog Gym K. H. Máchy 344, Most Příspěvek na sportovní akce
REKREACE
Další poskytovatelé služeb jsou v jednání (například CK Blue Style, CK Alexandria, apod.)

Obchodní místo Adresa Skupina benefitů

Bene itní karta funguje na 
podobném principu jako 
další bonusové nebo slevo-
vé karty, které jsme zvyk-
lí používat v obchodech. Pří-
mo v provozovně, kde bude-

te chtít kartu uplatnit, je ještě 
před nákupem nutné upozor-
nit obsluhu, že budete pla-
tit kartou Bene ity.  Poté, co 
si vyberete konkrétní služ-
bu (nebo zboží), předložíte 

u pokladny svou osobní kar-
tu a pro ověření platnosti bu-
dete vyzváni, abyste sděli-
li dvě náhodně vybrané čísli-
ce ze svého čtyřmístného PIN 
kódu. A důležité upozornění: 

nikdo po vás nemůže požado-
vat, abyste mu řekli celý PIN 
kód.  V některých případech, 
pokud budou mít v provozov-
ně pochybnosti o tom, zda 
jste oprávněni použít osobní 
kartu, mohou požadovat pro-
kázání totožnosti jakýmko-
li dalším platným dokladem. 
Nejedná se o šikanu, pouze 
o vaši ochranu před zneuži-
tím karty.
Může se vám stát, že nebu-
dete moci službu prostřed-

nictvím karty Bene ity z ně-
jakého důvodu uhradit. Buď 
proto, že již na svém účtu ne-
budete mít dostatek bodů ne-
bo zapomenete PIN. Pak do-
jde na placení v hotovosti. Je 
třeba mít také na zřeteli, že 
v některých obchodních mís-
tech je možné uhradit služ-
by pouze částečně a zbytek je 
třeba doplatit v hotovosti. Ve 
vlastním zájmu se proto in-
formujte o podmínkách vždy 
předem.                              (red)

Jak vybírat benefity přímo v obchodě
Bezhotovostní kartu od společnosti Benefity, která nahradila Flexi 
pasy, už by v době vydání toho čísla Důlních novin měl mít k dispozi-
ci každý ze zaměstnanců Vršanské uhelné i společností Coal Services, 
Renogum a  Infotea. Jak s  kartou zacházet, jak si vybírat zboží nebo 
služby přímo v obchodě? 

Každý ze zaměstnanců, 
který obdržel obálku s no-
vou bene itní kartou, do-
stal společně s ní i unikát-
ní čtyřmístný kód. 
Ten se ale dá v případě po-
třeby změnit. Postup je vel-
mi jednoduchý.  Po přihláše-
ní do aplikace na webových 
stránkách www.bene ity.cz  
klikněte v horní liště na zá-
ložku „správa účtu“. Poté, co 
se vám otevře okno „Změ-
na PINu“, stačí už jen vypl-
nit váš PIN, který jste obdr-
želi současně s kartou a za-
dat svůj nový PIN, který na 
dalším řádku vyplníte ještě 
jednou pro kontrolu. Pak už 
jen kliknete na tlačítko ulo-
žit a změna je hotová.  (viz 
obrázek)

Změna PINu

Město Most na veletrhu prezentovalo sport i turistické zajímavosti
Město Most se už tradičně účastnilo veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015. Tématem letošní 
prezentace města bylo především sportovní vyžití v regionu, protože Most je v roce 2015 Evropským 
městem sportu. Nezapomnělo přitom ani na další turistické zajímavosti Mostecka, jako je Uhelné sa-
fari nebo hipodrom. Někteří šťastlivci si mohli odnést domů i poslední kalendáře Vršanské uhelné pro 
letošní rok (na snímku). Foto: Turistické informační centrum Most

Nové provozovny, kde také uplatníte bonusovou kartu

O změnách budeme pravidelně informovat.

OTÁZKA PRO...
Jak zaměstnanci Vršanské 
uhelné a dalších spole ností 
skupiny Czech Coal využívají 
každoro ních výjezdů mzdo-
vých ú etních na jednotlivá 
pracoviště?
Čtveřice našich mzdových 
účetní vyjíždí každý rok 
zhruba od poloviny ledna na 
pracoviště Vršanské uhel-
né a Coal Services, kde ma-

jí zaměstnanci možnost po-
depsat daňové prohlášení 
na příslušný rok. Zároveň se 
s našimi účetními mohou do-
hodnout, zda budou od za-
městnavatele chtít zpraco-
vat i roční zúčtování daní za 
uplynulý rok. Každoročně 
tuto možnost využije deva-
desát procent zaměstnanců. 
Snažíme se lidem vyjít maxi-

málně vstříc, takže po doho-
dě s vedoucími jednotlivých 
úseků bývají  mzdové účet-
ní na místech, kde je největ-
ší kumulace lidí. Navíc vy-
jíždíme i v různých časech, 
aby daňová prohlášení stih-
li podepsat na každé směně.  
Zaměstnanci, kteří nejsou 
z Mostu, díky tomu nemusejí 
absolvovat cestu do Zaměst-

naneckého centra. Přímo za 
námi nemusí ani ti, kdo chtě-
jí zpracovat roční zúčtová-
ní daní za uplynulý rok a ješ-
tě nemají všechny doklady 
u sebe. Pokud podepíší da-
ňové prohlášení během na-
šich výjezdů na pracoviště, 
nezbytné doklady nám mo-
hou poslat dodatečně vnitro-
iremní poštou.                (pim)

Lenku Lůžkovou, vedoucí 
Zaměstnaneckého centra 

„Na internetových strán-
kách Benefity.cz si lze ověřit, 
že z nabídky Aquadromu lze 
čerpat prostřednictvím kar-
ty nikoli úplně všechny, ale 
pouze čtyři základní služby,“ 
informoval vedoucí Aquad-
romu Miroslav Svoboda. Na 
kartu si tedy můžete poří-
dit permanentku na Aquad-
rom s neomezenou platností 
za 1040 bodů (korun). Dru-
hou možností je dobíjení 
permanentky za minimálně 
1000 bodů (korun). S bonu-

sovou kartou můžete získat 
i zvýhodněnou kartu kon-
dičního plavce pro dospělé 
na čtyři měsíce za 1100 bo-
dů (korun) nebo zvýhodně-
nou kartu pravidelného sau-
naře pro dospělé také plat-
nou na 4 měsíce za 1760 
bodů (korun). „Bohužel s be-
nefitní kartou nelze přijít na 
Aquadrom a zaplatit si běž-
né jednorázové nebo rodin-
né vstupné. Na druhou stra-
nu v případě, že si zaměst-
nanci pořídí permanentku 

Aquadromu, mohou využít 
kompletní škálu služeb, které 
máme v nabídce, navíc s pě-
tiprocentní slevou,“ doplnil 
Svoboda. 
Ideální je, pokud si za-
městnanci budou své bo-
nusy v případě Aquadro-
mu vybírat na internetu, na 
stránkách Benefity.cz. Je-
jich požadavky budou vy-
řízeny obvykle do druhého 
pracovního dne. Samozřej-
mě je možné přijít s kartou 
na Aquadrom a za pomoci 

pokladní udělat výběr ně-
které ze čtyř zmiňovaných 
služeb přímo na místě. „Bu-
deme se snažit, aby se vý-
běr služeb, na něž bude mož-
né uplatnit bonusovou kartu 
Benefity, v budoucnu rozšířil 
k co největší spokojenosti za-
městnanců,“ dodal vedoucí 
Aquadromu. V dohledné do-
bě se uskuteční jednání mezi 
zástupci Aquadromu a spo-
lečností Benefity o dalších 
možnostech rozšíření nabíd-
ky služeb pro majitele bene-
fitní karty.
Na Aquadromu lze s kartou 
Bene ity čerpat také wellness 
služby. I v tomto případě ale 
platí, že je nejlepší si nejprve 
ověřit, na jaké konkrétní služ-
by lze kartu uplatnit.    (red)

Kartou za plavání na Aquadromu nezaplatíte
Mostecký Aquadrom je jedním z míst, kde také můžete uplatnit kartu 
Benefity. Nelze jí ale uplatnit na celý rozsah služeb Aquadromu, pou-
ze na některé z nich. Kartou například nemůžete zaplatit jednorázové 
nebo rodinné vstupné. 
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Za nu možná trochu netradi -
ně, jste p ísný trenér?
Nevím, jestli přísný je to správ-
né slovo, ale rozhodně jsem 
velmi náročný, obzvlášť co se 
týče herní disciplíny. Když se 
něco řekne, musí se to dodr-
žovat anebo se o to musíme 
alespoň snažit. Házenou hraji 
odmalička, takže dovedu po-

soudit, kdo se opravdu snaží 
a dává do hry všechno.

Takže umíte i zak i et?
Když je to zapotřebí, nemám 
s tím problém.  Dokážu zvý-
šit hlas, třeba když vidím, že 
se někomu nechce dělat to, 
na čem jsme se společně do-
mluvili. A taky ve chvílích, 
kdy se týmu nedaří a je tře-
ba mu dát impuls. Ne nadá-
váním, ale hlasitým povzbu-
zováním se snažím tým mo-
tivovat, aby ze sebe vydal 
maximum.  

Ptám se mimo jiné i proto, 
že v Mostě trénujete ženský 
tým. I když jsem v jednom 
rozhovoru s vámi etl, že 
moc nerozlišujete mezi žen-
skou a mužskou házenou, 
p ece jen to nemůže být 
úplně stejné.
To bylo myšleno trochu ji-
nak. Hra jako taková rozdíl-
ná není. Princip je obzvlášť 
ve vrcholovém sportu stej-
ný. Ale vztahy v týmech jsou 
odlišné, logicky. S ženským 
týmem se přece jen musí 
pracovat trochu jinak. Řek-

něme, že u mužů můžete být 
třeba o něco přímočařejší.

Takže nejen trenér, ale 
navíc i psycholog?
Určitě, pro mne je totiž pod-
statné, bez ohledu na to, 
jestli jde o mužský nebo 
ženský tým, že ke každé-
mu hráči se musí přistupo-

vat jako k osobnosti, se vše-
mi jejími plusy i mínusy. Ne-
jde dělat obecné závěry, na 
každého platí něco trochu 
jiného. S nadsázkou řečeno, 
na někoho platí cukr, na ji-
ného bič.

Co hrálo největší roli v tom, 
že jste se rozhodl jít tréno-
vat zrovna do Mostu?
Největší motivací pro mne 
byly podmínky, které v Mos-
tě pro házenou jsou, ale také 
samozřejmě skladba celého 
týmu i cíle, které má. Ať už 
v lize, nebo v pohárech. 

Sám jste házenou hrál na 
vrcholové úrovni a násled-
ně pak působil na různých 
místech jako trenér. Ur itě 
můžete tedy srovnávat, jaké 
jsou v Mostě podmínky, 
ve srovnání s jinými kluby 
v esku nebo na Slovensku?
Jsem tu teprve krátce. Nic-
méně, jsem přesvědčený 
o tom, že se Most v tom-
to ohledu může srovná-
vat s nejlepšími kluby v Če-
chách i na Slovensku, ať už 
v mužské nebo ženské lize.

P išel jste do klubu, který 
získal mistrovský titul. Te  
se proto od vás o ekává, že 
erní andělé budou úspěšní 

i dál. Není to p ece jen trochu 
svazující?
Chápu, že mistrovský titul 
je nejvyšší meta, které se dá 
v lize dosáhnout. Samozřej-
mě chceme hrát minimálně 
o titul mistra. Pak jsou tu ješ-
tě pohárové soutěže, v nichž 
bych příští rok rád viděl dal-
ší zlepšení.  Pro mne jako pro 
trenéra je to obrovská výzva, 
protože i my se snažíme být 
nejlepší, kvůli tomu se sport 

přece dělá. Ale občas, i když 
se vám nepovede dostat se na 
vrchol, nemusí to znamenat 
porážku. Jestliže uděláte ma-
ximum a zrovna to nevyjde, 
neznamená to, že jste prohrá-
li. Důležité je, aby to bavilo jak 
hráčky na hřišti, tak lidi v hle-
dišti, kteří nám chodí fandit. 

Měl jste od chvíle, kdy jste 
do Mostu p išel, as si město 
alespo  trochu prohlédnout?
Upřímně řečeno jsem toho po 
Mostě zas až tolik nenachodil.  
Práce je skutečně hodně. Za-
tím jsem se tedy snažil hlav-
ně hledat místa, která může-
me využít pro házenou. Ne-
jen konkrétní sportoviště, ale 
i třeba okolí mosteckého je-
zera, které se nám také může 
hodit pro tréninky mimo ha-
lu. Pokud jde o základní ori-
entaci, pomohla mi vycház-

ka na Hněvín. Je odtud skvě-
lý rozhled. 

Házené jste zasvětil celou 
svou profesní kariéru, nelákal 
vás nikdy jiný sport?
U nás je házená rodinná tra-
dice, tatínek hrával druhou 
nejvyšší soutěž a následně 
také trénoval, takže jsem se 
k tomuto sportu dostal jako 
hodně malý. Začínal jsem už 
v šesti letech. Ne, že by mne 
nelákaly další sporty, třeba 
fotbal nebo ping pong, i ty 
jsem zkoušel. Ale doma to 
bylo rozděleno trochu jinak. 

Ostatní sporty jsem si mohl 
vybrat, jak jsem chtěl, na há-
zenou jsem ale chodit musel. 

Takže házenká  z rodi ovské-
ho donucení?
Takhle striktní to zase neby-
lo, naopak si myslím, že mi to 
pomohlo. Je dobře, když rodi-
če, alespoň v takhle útlém vě-
ku děti nasměrují.  Sám bych 
si tehdy správný sport asi ne-
uměl vybrat. A házená mě ba-
vila. Po základní škole jsem 
šel na sportovní gymnázium 
do Košic a už v šestnácti le-
tech jsem byl jako nejmladší 
v juniorské reprezentaci Čes-
koslovenska. V dalším roce už 
jsem byl, opět jako nejmladší, 
v reprezentaci do jedenadva-
ceti let, a poté jsem prošel ce-
lou strukturou až do senior-
ské, tehdy ještě českosloven-
ské reprezentace. 

Změnila se během uplynulých 
let podle vás házená? 
Stejně jako kterýkoli jiný sport 
se i házená vyvíjí. Je nové vyba-
vení, technologie, takže se mě-
ní i tréninkový proces. Prošla 
i úpravami pravidel, takže dnes 
je rychlejší, a myslím, že se po-
sunula dopředu. Pokud chce-
me udržet krok se světem, mu-
síme se  dokázat přizpůsobit.   

A když si chcete odpo inout 
od házené?
Většinou se ve volném čase 
věnuji zase sportu. Cyklistice, 
lyžování nebo tenisu. 

Ale ani sportovec není snad 
„živý“ jen sportem...
To samozřejmě ne, také se 
rád sejdu s přáteli a posedí-
me.  Mám rád přírodu a turis-
tiku a baví mne vyrazit třeba 
s partou přátel na túru.  I k to-
mu jsem se vlastně dostal tak 
trochu díky rodině. Všichni tři 
bratři jsme hráli házenou za 
ŠKP Bratislava i v juniorské 
reprezentaci, mladší bratr ale 
skončil o něco dříve a začal se 
věnovat skialpinismu a horo-
lezectví. K tomu mě přitáhl, 
a dokud to kolena dovolovala, 
věnoval jsem se i tomu. Teď 
už jsem spíš jen na turistiku, 
ale lyžování, kolo a kolečkové 
brusle mne baví pořád. Ono  
ale nezáleží na tom, co děláte, 
ale také s kým. Když se sejde 
dobrá parta lidí, nejde přece 
o sportovní výkony, ale hlav-
ně o zábavu.                      (pim)

U žen nejste jen trenér, ale také psycholog
Novým trenérem Černých andělů, hráček DHK 
Baník Most, je od poloviny ledna Ľuboš Hudák. 
Sportovec tělem i duší, který se házené věnu-
je už odmalička. Jak se pracuje s ženským tý-
mem, co všechno má v  plánu a  co dělá, když 
zrovna netrénuje, prozradil v  následujícím 
rozhovoru.

„Občas, i když se vám nepovede dostat se 
na vrchol, nemusí to znamenat porážku. “

„S ženským týmem se přece jen musí pracovat trochu jinak. Řek-
něme, že u mužů můžete být třeba o něco přímočařejší.“

Ľuboš Hudák (*4. 11. 1968, Československo) je bývalý re-
prezentant v házené, tomuto sportu se věnuje od dětství.  
Reprezentovat začal už v juniorském věku, během repre-
zentační kariéry byl i členem československého týmu na 
letní olympiádě v Barceloně, o rok později i na mistrovství 
světa.  Po ukončení aktivní hráčské kariéry se věnuje tré-
nování. Jedním z jeho největších úspěchů na trenérské la-
vičce je třetí místo ve slovenské extralize mužů ze sezóny 
2012/2013, kdy vedl tým HC winLand Michalovce. Černí 
andělé jsou druhým ženským týmem, který trénuje. Kro-
mě toho je ale také reprezentačním trenérem ženské slo-
venské juniorky.

Házenkářky DHK Baník 
Most mají na svém kon-
tě další ocenění. Získa-
ly  zvláštní cenu poroty ve 
čtvrtém ročníku ankety 
Osobnost roku 2014 Ústec-
kého kraje, kterou pod zá-
štitou hejtmana vyhlašují 
regionální noviny Severo-
český Metropol. 
Ceny za tým převzaly na 
zámku v Litoměřicích Lu-
cia Súkenníková a Markéta 
Jeřábková z rukou Vladimí-
ra Roučka, generálního ře-
ditele Vršanské uhelné, kte-
rá je generálním partnerem 
Černých andělů. O cenách 
rozhodovali hlasy čtená-
řů Severočeského Metropo-
lu a také návštěvníci zpravo-
dajského internetového por-
tálu Tydeniky.cz. Hlasovalo 
se v pěti různých kategori-
ích, a to Podnikání a mana-
gement, Veřejná správa, Kul-
tura, Sport a Dobrý skutek. 
Cenu si ze slavnostního ve-
čera odnesli například Karel 
Edelmann, přednosta klini-
ky úrazové chirurgie Krajské 
zdravotní v kategorii Veřejná 
správa, hokejista Martin Ru-
činský v oblasti sportu nebo 
Partik Christian Cmorej za 
dobrý skutek.                     (red)

Černí andělé mezi osobnostmi roku
Výstavu fotografií Stani-
slava Štýse, nazvanou Ze-
mě znovuzrozená, bude 
od 2. dubna do 28. června 
hostit Pražský hrad. 
Záštitu nad akcí převzal pre-
zident republiky Miloš Ze-
man. Návštěvníci budou mít 
šanci si prohlédnout fotogra-
ie míst, jak vypadala v době 

před bezmála třemi desítka-
mi let po skončení těžby uh-
lí, a porovnat je se záběry 
stejných míst po rekultivaci. 
„Pokaždé mne trochu překva-
pí, že jsem prezentován jako 

fotograf, ačkoli se považuji 
v první řadě za rekultivátora. 
Během let jsem ale zjistil, že 
obrazová informace má mno-
hem větší vypovídací hodnotu 
a dopad než sebelépe formu-
lovaný text a to mne donuti-
lo naučit se i trochu fotogra-
fovat,“ řekl autor výstavy. Ta 
měla předehru již v loňském 
roce na Mostecku, pro Praž-
ský hrad ji Stanislav Štýs vý-
razně rozšířil o další snímky 
ze své sbírky, čítající několik 
stovek unikátních fotogra-
fií.                                       (red)

Rekultivace na Pražském hradě

Masopustní veselí zavládlo 
na mnoha místech regionu. 
Tradicí už se stalo i v mos-
tecké čtvrti Vtelno, letos 
navíc i díky podpoře Vršan-
ské uhelné. 
„Hlavním účelem nejen té-
to akce, je, aby se lidé scháze-
li a žili společně. Aby netrávili 

veškerý svůj čas jen u televize 
nebo tabletu,“ připomněl Jiří 
Kraus, šéf Divadla nad Labem 
a jeden ze spoluorganizátorů.  
Akci pořádalo občanské sdru-
žení Vtelno žije, které se sna-
ží pozvednout kulturní život 
ve zdejší čtvrti. „Kromě ma-
sopustu máme každý rok ještě 

několik akcí, které už se staly 
vtelenskou tradicí. Jde napří-
klad o oslavy Dne dětí začát-
kem června, vtelenskou pouť 
třetí zářijový víkend a samo-
zřejmě rozsvěcení vánoční-
ho stromu,“  doplnil předseda 
sdružení Vtelno žije Jan Kor-
ba.                                        (red)

Vtelno ožilo masopustním veselím

Kulaté padesátiny si v letoš-
ním školním roce připomí-
ná mostecká Vyšší odborná 
škola ekonomická, sociál-
ní a zdravotnická, Obchod-
ní akademie, Střední pe-
dagogická škola a Střední 
zdravotnická škola. Oslavy 
vyvrcholí 18. dubna. 
Na programu bude nejen pro-
hlídka školy, ale také kulturní 
vystoupení před kulturním do-
mem Repre. Kromě samotných 
studentů se představí skupi-
na Laura a její tygři nebo Ilona 
Csáková. Kromě toho k osla-

vám patří výtvarný happening, 
který mostecké knihovně mů-
žete vidět až do konce března. 
Na poslední březnový den ško-
la připravila  v budově ve Fibi-
chově ulici hrátky pro mateř-
ské školy a družiny základních 
škol. Jubilující škola dlouhodo-
bě spolupracuje s Vršanskou 
uhelnou, například při pořá-
dání veletrhu iktivních irem. 
Díky těžební společnosti a je-
jímu grantu Chytré hlavy se jí 
podařilo získat prostředky na 
vybudování i dovybavení uče-
ben.                                           (red)

Školy slaví půlstoletí

Lucia Súkenníková z DHK Baník Most p ebírá cenu poroty z rukou Vla-
dimír Rou ka, generálního editele Vršanské uhelné. Foto: Metropol

„Jsme velmi rádi, že se po-
dobná setkání konají. Vr-
šanská uhelná je jednou 
z mála firem, která zástup-
cům regionu dává mož-
nost získat nezprostředko-
vaně nové informace,“ uve-
dl poslanec Vlastimil Vozka. 
Zároveň připomněl, že spo-
lupráce mezi těžební spo-
lečností a městem Most by-
la vždy velmi dobrá. „Nešlo 
jen o vzájemnou informova-
nost, ale také o řadu společ-
ných projektů,“ dodal.
„Se starosty obcí, s nimiž 
jsme řadu let různým způ-
sobem propojeni, se potká-
váme v širším kruhu již tra-
dičně. Před dvěma lety jsme 
uzavřeli symbolické memo-
randum o partnerství na ob-
dobí pěti let. To jsme stvrdi-
li prvním vysazeným stro-

mem partnerství. Po Mostě 
a Strupčicích letos přibude 
další ve Vrskmani, v rámci 
dalšího setkání v širším kru-
hu při podpisu smluv o kon-
krétní pomoci Vršanské všem 
osmi městům a vesnicím,“  ře-
kl mimo jiné Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Vršan-
ské.
Pod ochrannou ruku těžební 
společnosti patří v součas-
nosti města Most a Jirkov, 
z vesnic pak Strupčice, Vrsk-
maň, Havraň, Lišnice, Pole-
rady a Malé Březno. Smluv-
ní spolupráce s Vršanskou 
uhelnou má dlouholetou 
tradici. Díky hnědému uhlí 
získaly partnerské obce jen 
v loňském roce bezmála de-
vět milionů korun na projek-
ty z oblasti sociální, kultur-
ní, školství i sportu.       (red)

Jarní posezení s Vršanskou 
Připomenout si tradici masopustu, takové bylo 
motto prvního letošního neformálního setká-
ní těžební společnosti s představiteli partner-
ských obcí. Do „rodiny“ Vršanské tentokrát 
zavítali také poslanci a senátoři za mostecký 
region společně se zástupci  významných regi-
onálních institucí. 

Nový trenér erných andělů  uboš Hudák. Foto: (eš)
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Tehdy nešlo o transport před 
nebo po generálce, ale rovnou 
o výjezd nového stroje po do-
končení jeho montáže.  Mon-
tážní místo se nacházelo me-
zi bývalými hradly D-7 a D-8. 
Dnes se tento prostor nalé-
zá u silnice č. 13 poblíž lokali-
ty ČSA po pravé straně směrem 
na Most, kde je vidět ze silnice 
malý rybník. V těsné blízkosti 
stála Ervěnická elektrárna. Prá-
vě tady se havíři setkávali s tak-
zvanými splavnými výsypkami, 
které se výrazně podepsaly na 
celé události. 
Montáž kolesového rypad-
la K 1000/K-29 byla dokonče-
na 21. srpna 1957. Byla to vel-
ká událost. Slavnostní předává-
ní mezi Škodou Plzeň a dolem 
Jan Šverma proběhlo za účasti 
různých delegací, svazáků a pi-
onýrů, účastnili se ho i důstojní-
ci z družební vojenské posádky 
v Žatci. Zazněla řada budovatel-
ských projevů, přijeli novináři 
i ilmaři z československého Tý-
deníku. Večer se v holešickém 
kulturáku za účasti nové osád-
ky rypadla konala velká zábava 
i s šachetní dechovkou.

Z velké slávy ostuda
Následujícího dne, ve čtvrtek 
22. srpna 1957, si bagrák ve své 

kabině stoupl za „kolečka“, 
jak se ovládání pojezdů říka-
lo, a vyjel za dozoru štajgra 
a vedoucího úseku pozvol-
na z montážního místa. Tra-
sa byla už předem buldozery 
upravena a rypadlo K-29 se 
mělo přesunout na 3. skrýv-
kový řez. Po zhruba 150 me-
trech se stroj začal mírně bo-
řit. Všichni si toho všimli, ale 
transport pokračoval. Po dal-
ších 100 metrech se ale do-
slova vmžiku všechny hou-
senice probořily tak hluboko, 
že nebyly vidět ani pojezdo-
vé převodovky a bahno dosa-
hovalo až k ochozům spodní 
stavby. Bagrák se snažil rych-
le vrátit zpět, ale už to nešlo. 
Bagr stál na místě a po mili-
metrech se bořil stále hlou-
běji. A teď nastal ten pravý 
kolotoč.
Celé vedení závodu, techni-
ci z úseků i účetní z kanceláří 
se seběhli k místu zaboření. 
A když seběhli, tak doslova. 
Na závodě byl všeho všudy 
jeden osobní automobil, dvě 
nebo tři nákladní auta a je-
řáb. Všude se chodilo pěšky, 
případně se na místo doje-
lo pomocí elektrických loko-
motiv. Někde na úseku měli 
možná motorku.

Kde se stala chyba   
Začaly dohady, jak se bagr vů-
bec mohl zabořit. Někteří si pak 
vzpomněli, že v těchto místech 
byla před dávnými léty takzva-
ná splavná výsypka. Jde o histo-
rický způsob zakládání zeminy 
pomoci tryskání vody. Zemina 
se proudem vody pomocí na-
směrovaných koryt splavova-
la na určená místa. Ta pak byla 
charakteristická tím, že se zde 
velmi dlouho držela voda a by-
la silně zvodnělá. A na to se při 
transportu zapomnělo. 
Jenže bagr se po milimetrech 
bořil stále hlouběji. Hlavní me-
chanik rozhodl, že k místu mu-
sí dojet všechny buldozery, kte-
ré na šachtě jsou. Na houseni-
ce se začaly navařovat záchytná 
oka pro uchycení lan. Tehdy se 
používaly lanové buldozery ty-
pu Stalinec 80, jeden Hanomag 
a jeden lanový naviják Caterpil-
lar. Celkem se tak na místo sje-
lo pět nebo šest buldozerů. Ně-
které začaly okamžitě odhrno-
vat zeminu od housenic, aby 

se zmenšil odpor při vyjíždě-
ní. Odpoledne, když byla oka 
na housenicích navařena a la-
na uvázána, začalo samotné vy-
prošťování. První pokus skon-
čil neúspěchem a ani druhý, už 
podvečerní, nedopadl lépe. 

Pomoci musely tanky
Bylo jasné, že bagr sám nevyje-
de a tažná síla buldozerů je sla-
bá. Vzpomněli si ale na družeb-
ní vojenskou posádku ze Žatce, 
shodou okolností šlo o tankis-
tický útvar. Ředitel i předseda 
stranické organizace tam rychle 
volali. Do hodiny byl velitel ža-
teckých tankistů u bagru. Pro-
hlédl si místo havárie a řekl, že 
se pokusí s velením vyjednat 
výpomoc. Ani vyjednávání s ve-
litelstvím netrvalo dlouho a do-
hoda zněla, že trajlery se třemi 
tanky přijedou na šachtu násle-
dujícího dne dopoledne. Bagr se 
stále propadal, takže celou noč-
ní směnu kolem něj rajtovaly 
buldozery a až do rána odhrno-
valy zeminu.
Časně ráno skutečně dojely na 
šachtu tři trajlery s tanky T34. 
Na místě zaboření byly zapřaže-
ny za lana a přidaly se i šachetní 
buldozery. Tahle síla už zabra-
la a bagr začal zvolna vyjíždět. 
Pak se muselo zastavit, rych-
le navařit další oka na houseni-
ce, převěsit lana a tanky s bul-
dozery pomohly K29 dojet na 
pevnější místo. Odtud už mohl 
bagr pokračovat v transportu 
zpět na montážní místo. Byl sa-
mé bahno, měl zohýbané rámy 
u převodovek, poškozené ocho-
zy, mazání pojezdů i potrhanou 
kabeláž.

Podruhé ve stejném blátě
Tankisté odjeli a na montáž-
ním místě začaly opravné prá-

ce. Nejdřív se musely komplet-
ně očistit pojezdy a konstrukce 
rypadla od bahna a hned zača-
ly opravy poškozených míst. Tr-
valy necelý měsíc, do 20. září 
1957. Mezitím se znovu opra-
vila i transportní trasa, včetně 
inkriminovaného místa. Kolejá-
ři se ho pokoušeli nejrůznějšími 
způsoby zhutnit, protože se mu-
selo jít stejnou trasou, jiná cesta 
na 3. skrývkový řez nebyla.
Jak bagr opět přijížděl do pro-
blémových míst, začal se bořit. 
Ihned se proto vrátil zpět. Ni-
kdo nechtěl absolvovat před-
chozí anabázi znovu. Bylo roz-
hodnuto přivézt na místo trans-
portu staré železniční a bagrové 
pražce, které byly složeny na 
skrývce po korečkovém rypadle 
D800/R3. Pražce byly dlouhé 
kolem šesti metrů, ideální k to-
muto účelu. Byly rozloženy tak, 
aby přesně kopírovaly trans-
portní trasu. Bagr na ně svý-
mi housenicemi najel a jako po 
hatích s menšími či většími ob-
tížemi pokračoval v cestě až do 
26. září 1957. Tehdy se „devě-
tadvacítka“ smekla z pražců 
a opět se parádně zabořila.
Vše začalo nanovo. Odhrnování 
zeminy, opět přišly na řadu tan-
ky ze Žatce i šachetní buldoze-
ry. Bagr ze zaboření vyjel 28. zá-
ří 1957. To už se však nevracel 
na původní montážní místo, ale 
pokračoval v jízdě dále. Asi po 
pěti stech metrech zastavil na 
již pevné planýrce. Připravilo se 
nové montážní místo a opravy 
začaly nanovo. To, co před měsí-
cem dali dohromady, opravova-
li znovu do poloviny října 1957. 
Pak bagr v tichosti dojel do mís-
ta zasazení a začal konečně tě-
žit.

Václav Kostelej,
kronikář dolu Jan Šverma 

Dobrodružný transport „devětadvacítky“
V Důlních novinách si občas přečtu, jak to, či 
ono rypadlo nebo zakladač byly transporto-
vány na montážní místo kvůli generální opra-
vě nebo odtud naopak vyjíždí. Což není pro 
šachtu nic, co by se v ní neodehrávalo desítky 
let. Ale ne vždycky šlo všechno hladce. Tak tře-
ba transport kolesového rypadla na bývalém 
dole Jan Šverma v  padesátých letech. Pamět-
níci, zvláště přímí účastníci, jako byli Rudolf 
Burián, Vašek Persona, Otta Ott a  František 
Kabát, ho popisovali rádi i  se všemi detaily. 
S časovým odstupem i s humorem.

Vyprostit rypadlo z bahna trvalo napoprvé zhruba týden. Foto: Oblastní archiv Most

Úplně nový velkostroj byl samé bahno, měl zohýbané rámy u p evodovek, poškozené ochozy, mazání pojez-
dů i potrhanou kabeláž. Foto: Oblastní archiv Most

Celý areál bývalého dolu 
má rozlohu více než 52 tisíc 
metrů čtverečních. „Celkem 
se zde nachází jedenáct vel-
kých budov a další malé ob-
jekty. Sedm budov je v sou-
časné době obsazených ex-
pozicemi,“ připomněl ředitel 
muzea Zbyněk Jakš. Jednot-
livé objekty v areálu se mu-
zeum snaží postupně opra-
vovat. Například objekt, 
kde je dnes umístěna expo-
zice chemie, si opravili své-
pomocí.  Po kompletní re-
konstrukci je budova býva-
lé správy dolu, kde se vloni 
otevřela expozice rudného 

dobývání. Na tu se naštěs-
tí podařilo získat evropskou 
dotaci. Z dotačních peněz 
se v současné době opravu-
je i střecha na objektu býva-
lých šaten pro zaměstnan-
ce. Další práce se rozběhly 
i v objektu, kde byly v minu-
losti dílny, kantýna a jídelna.  
V budoucnu to bude prostor, 
kterým návštěvníci muzea 
projdou jako prvním.  „Pro-
stě krok po kroku, podle pe-
něz. Kdybychom chtěli reali-
zovat všechny naše záměry 
na změny, potřebovali by-
chom zhruba 40 milionů ko-
run,“ doplnil ředitel. 

V porovnání s dalšími podob-
nými muzei v republice pat-
ří Podkrušnohorské technické 
muzeum k těm větším. „Srov-
nání ale není jednoduché. V ně-
kterých městech nabízejí jen 
návštěvu štoly a bezprostředně 
kolem ní je umístěna většina dal-
ších atrakcí. Pak jsou ale velké 
areály jako Landek, Důl Michal 
v Ostravě nebo Mayrau v Klad-
ně. Speci ické muzeum je napří-
klad v Příbrami, kde jsou expozi-
ce rozdělené na několik částí po-
měrně daleko od sebe,“ vysvětlil 
Jakš.
Každé z muzeí má nějakou svou 
chloubu a unikát. Kromě inter-
aktivních expozic je to v Pod-
krušnohorském technickém 
muzeu historický parní těžní 
stroj. I ten právě prochází dů-
kladnými kosmetickými úpra-
vami, aby ho zájemci viděli 
v podobě co nejvíce blízké sta-
vu, jak vypadal v roce 1891. Na 
jeho rekonstrukci muzeum čer-
pá dotaci z prostředků Ústec-
kého kraje a peníze z výtěžku 
z loňského ročníku Uhelného 
safari, pořádaného Vršanskou 
uhelnou a Severní energetic-
kou.                                            (pim)

Ze starého dolu atraktivní muzeum
Znovu oživit staré doly a  průmyslové areály 
není snadné, ale jde to. Z  celé řady takových 
míst se stávají muzea, skanzeny nebo dokonce 
kulturní centra. Podkrušnohorským technic-
kým muzeem se během uplynulých let díky 
úpornosti nadšenců stal také areál bývalého 
hlubinného dolu Julius III. Spatřil světlo světa 
v  roce 2003. Dnes je jednou z  nejnavštěvova-
nějších turistických atrakcí svého druhu v Ús-
teckém kraji.  

Největší chloubou Podkrušnohorského technického muzea je historic-
ký parní těžní stroj, který se právě opravuje. Foto: (pim)

Stara Kopalnia se jmenuje 
jedno z nejmodernějších kul-
turních center v Polsku, kte-
ré vzniklo na místě bývalé-
ho dolu Julia ve Valbřichu.   
V areálu by se měla v bu-
doucnu mísit minulost s bu-
doucností v podobě vědy, 
kultury a umění. 
Klíčovou myšlenkou projek-
tu bylo posunout se z éry uh-
lí, ale rozhodně nezapomínat 
na historické vazby, které Dol-
noslezské vojvodství na jiho-
západě Polska k této surovi-
ně má.  Každá z historických 

budov bývalého dolu Julia má 
mít své speci ické zaměření. Ať 
už se jedná o historii a součas-
nost uhlí, ekologii nebo výro-
bu keramiky. Počítá se i s dal-
šími atrakcemi – am iteátrem, 
tanečním sálem, výstavními 
prostory a galerií moderního 
umění. Součástí areálu by mě-
ly být také ateliéry uměleckých 
oborů a designu. V současné 
době zde sídlí městské kultur-
ní centrum a působiště tu na-
šel také Valbřichský pěvecký 
a taneční sbor. Jedním z láka-
del pro návštěvníky je unikát-

ní centrum keramiky a muze-
um zaměřené na geologii a ar-
cheologii.  
Zájemci o hornickou histo-
rii mají šanci vyrazit do pod-
zemí na téměř kilometrovou 
procházku chodbami bývalé-
ho dolu.  Ti, kdo mají radši po-
hled z výšky, zase mohou vy-
stoupat na rozhlednu, která 
vznikla přestavbou staré chla-
dicí věže. Celkové náklady na 
přeměnu bývalého dolu Julia 
přesáhly 95 milionů zlotých. 
Více než polovinou přispěla 
Evropská unie.                     (red)

V Polsku chodí na šachtu za kulturou
Víc než 100 milionů korun 
bude stát rekonstrukce pa-
mátkově chráněného areálu 
Dolu Hlubina, který je sou-
částí dolní oblasti Vítkovice 
v Ostravě. Výsledkem by mě-
la být kulturní čtvrť s kluby, 
kinem, zkušebnami, ateliéry, 
učebnami, výstavními a dal-
šími prostory pro umělce. 
Těžba v dole skončila v ro-
ce 1992. Od roku 2002 je are-
ál národní kulturní památkou. 
Postupně se rekonstruovaly 
jednotlivé objekty a začaly se 
v nich pořádat kulturní akce. 
Mezi nejcennější budovy pat-
ří staré koupelny z roku 1899, 
které využívali horníci při fá-
rání. Po rekonstrukci se právě 
ony mají stát centrem zdejšího 
kulturního dění.  Postupně se 

opravuje celkem pět budov, 
v nichž vzniknou prostory pro 
různé kreativní obory a od-
větví. V bývalé jídelně, posta-
vené v bruselském stylu z pa-
desátých let minulého století, 
má být nahrávací studio a hu-
dební zkušebny. V takzvaných 
nových koupelnách vzniknou 
velké sály pro divadlo, výsta-
vy nebo koncerty. Z bývalé 
trafostanice se stanou umě-
lecké ateliéry, původní kom-
presorovna postavená v du-
chu industriálního funkciona-
lismu se promění ve ilmové 
a audiovizuální centrum. Sou-
částí bude také klub populár-
ního ostravského písničkáře 
Jaromíra Nohavici, který ho 
chce otevřít v den svých naro-
zenin.                                   (red)

Ostravští umělci míří do Hlubiny

Stara Kopalnia se může pochlubit i impozantní rozhlednou z bývalé chladicí věže. Foto: NDI

Jak využít často velmi rozsáh-
lé areály bývalých dolů a prů-
myslových komplexů vůbec 
řeší samosprávy po celém 
světě. Příklady, že to lze, se ale 
dají najít i relativně nedaleko. 
V belgickém Genku proměni-
li areál bývalého hlubinného 
dolu v unikátní kulturní cen-
trum, pojmenované náměstí 
Genk C-Mine. Dnes tu najdete 
restaurace, kino i střední ško-
lu (viz DN č.9/2014). Staré důl-
ní areály mohou být i architek-

tonicky velmi cenné. Důkazem 
může být německý důl Zollve-
rein v Essenu, postavený ve sty-
lu Bauhaus a zařazený na se-
znam památek Unesco (viz DN 
č.12/2014). Dnes je centrem 
umění, kultury a designu. Roč-
ně sem míří víc než milion ná-
vštěvníků. V bývalé kotelně síd-
lí populární Red Dot Design Mu-
seum, které na více než čtyřech 
tisících metrech výstavní plo-
chy nabízí na dva tisíce exponá-
tů designérů.                             (red) 

Nový život starých staveb
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Čtyřiatřicetiletý Alexander 
Popov poskytl redakci snímky 
uhelného rypadla, které zde 
těží a britská redakce nešet-
řila superlativy. Obří stroj měl 
vážit 45 tisíc tun při výšce ko-
lem čtyřiceti metrů a ohrom-
né koleso o průměru dvanáct 
metrů dokázalo těžit čtyři 
a půl tisíce kubíků uhlí  za ho-
dinu. Obří bagr se přitom po-
hyboval celkem pomalu, míli 
ušel za tři hodiny. 
Informace o největším kolese 
a obřím stroji některé čtenáře 
vyprovokovaly a na webových 
stránkách listu hned pod člán-
kem se velmi rychle objevi-
ly reakce, které upozornily na 
několik nepřesností. Rozhod-
ně se nejedná o největší stroj 
na světě a když se pozorně po-
rovnají všechny parametry, 
celková váha přes 45 tisíc tun 

je přece jen trochu přemrště-
ná. Když tento kazašský stroj 
srovnáte s největším skrýv-
kovým rypadlem Vršanské 
uhelné, které má označení 
KU800, dojdete k zajímavým 
číslům. Vršanská osmistov-
ka váží přes 4300 tun. Brito-
vé se tedy spletli o jednu nu-
lu. Do výšky má KU 800 přes 
padesát metrů, což je ještě 
o něco víc než zmiňovaný ka-
zašský stroj. A průměr kolesa 
„osmistovky“ činí třináct me-
trů. Osazeno je patnácti ko-
rečky, což je sice méně, než 
má jeho asijský kolega, ale 
výkonově jsou na tom zhru-
ba stejně. 
Jediné, co je tedy nakonec 
skutečně obří, je samotný 
důl, kde rypadlo těží. Společ-
nost Bogatyr Komir je v Ka-
zachstánu největší společ-

ností na těžbu uhlí. V eki-
bastuzské uhelné pánvi těží 
sedmdesát procent tamního 
uhlí a její podíl na celkovém 
objemu těžby v Kazachstánu 
je zhruba 45 procent.  

Skutečně největšími velko-
stroji na světě jsou němec-
ká rypadla Bagger. Nejmlad-
ší z řady těchto strojů má 
označení Bagger 293 a po-
staven byl v roce 1995. Dr-

ží několik rekordů v katego-
rii pozemních vozidel. Je vy-
soký 96 metrů, dlouhý 225 
metrů a váží 14 200 tun. Mís-
tem jeho působení je němec-
ký Hambach.                      (red)

Kazašský obr není zas až tak velký
Tohle musíte vidět! Obrovský stroj o velikosti 
několikapatrové budovy těží uhlí v  Kazachs-
tánu. Těmito slovy lákal čtenáře britský deník 
Daily Mail na fotoreportáž z kazašského uhel-
ného dolu Bogatyr.

Kazašský velkostroj sice není největší na světě, p esto není žádný drobe ek. Foto: Caters News Agency

Archeologové z univerzi-
ty v Tübingenu naznaču-
jí, že  osm velmi dobře za-
chovalých dřevěných oště-
pů, které se před více než 
deseti lety našly v jednom 
z německých uhelných dolů, 
mohl vyrobit a používat Ho-
mo heidelbergensis.
V německém uhelném do-
le Schöningen našel mezi le-
ty 1994 a 1998 Hartmut Thie-
me z dolnosaského úřadu pro 
kulturní dědictví oštěpy a dal-
ší lidské výrobky z doby před 
více než 300 000 lety. Odbor-
níci z Tübingenské univerzi-
ty se po více než deseti letech 
na místo nálezu vrátili a po-
kračují ve výzkumech. Arche-
ologové tvrdí, že ti, kdo tyto 
výrobky vytvořili, byli velmi 
zruční řemeslníci a lovci, dob-
ře přizpůsobení životu v mís-

tech, kde se pohybovali. Do-
kázali prý i abstraktně myslet 
a složitě plánovat, podobně 
jako dnešní lidé. Spekuluje 
se o tom, že se mohlo jednat 
o předchůdce člověka nazýva-
ného Homo heidelbergensis.
Uhelný důl ale nevydal jen vý-
sledky lidské práce, archeo-
logové tu našli kosti velkých 
savců, od slonů, nosorožců, 
přes koně až po lvy. V uhlí se 
ale našly i pozůstatky obojži-
velníků, plazů, brouků. A sa-
mozřejmě také rostlin, tak-
že si výzkumníci mohli udě-
lat velmi podrobný obrázek 
o tehdejší lóře a fauně. Když 
před více než třiceti lety těžba 
v těchto místech začala, by-
ly všechny nálezy ukryty pod 
hladinou spodní vody. Tepr-
ve nyní se k nim archeologo-
vé mohou dostat a s úsmě-
vem tvrdí, že dělají podvodní 
archeologii,  už ale bez vody. 
Mezi nejdůležitější nálezy 
z tohoto naleziště patří pozů-
statky vodního buvola, velmi 
dobře zachovalého pratura, 
jednoho z nejstarších v ce-
lé střední Evropě. A samo-
zřejmě také lidské výrobky 
z kamene, kostí i dřeva. Pod-
le vědců je Schöningen úžas-
ným místem nejen pro arche-
ology, ale také pro výzkum 
čtvrtohorní krajiny a klima-
tu.                                        (red)

Pračlověk z německého dolu

Ukládání a skladování uhlí 
byl pro irmy donedávna ješ-
tě poměrně složitý problém.  
Nové technologie ale pronik-
ly už i sem a nejmoderněj-
ší skenovací zařízení mohou 
společnostem, které uhlí po-
užívají, ušetřit spoustu prá-
ce a starostí. 
V zahraničí se v některých 
provozech, často pro sklado-
vání uhlí, využívaly speciál-
ní zásobníky nebo sila. Kont-
rolovat stav zásob ale nebylo 
nijak snadné. Obvykle to dě-
lali zaměstnanci vizuálně, ale 

šlo vždy o práci v prašném 
prostředí navíc s rizikem úra-
zu. To vše nyní patří minulos-
ti, protože výrobci nabídli ir-
mám speciální skenery, které 
jsou schopné jejich zásoby uh-
lí v zásobnících hlídat takříka-
jíc bez doteku lidské ruky a po-
měrně přesně. 
K dispozici je několik typů ske-
nerů, aby si z nabídky mohl vy-
brat skutečně každý. Záleží ta-
ké na velikosti místa, kde je 
uhlí uloženo. Některá zařízení 
fungují na akustické bázi, další 
využívají k výpočtu zásob uh-

lí v silech většího počtu měři-
cích bodů pod speci ickým úh-
lem. Využívá se i 3D modelo-
vání, navíc se propočty zásob 
dělají průběžně, takže každý 
zákazník má okamžité infor-
mace o stavu svých zásob uh-
lí. Největší výhodou nových 
zařízení ale je, že jim neva-
dí prach a další nečistoty, tak-
že prakticky odpadá jakákoli 
manuální práce uvnitř zásob-
níků.  Všechna data se ukládají 
a kontrolují v počítači, zjedno-
dušeně řečeno, z pohodlí do-
mova.                                       (red)

Skenery pomáhají hlídat zásoby uhlí

Dva největší výrobci elektric-
ké energie u našich západ-
ních sousedů, RWE a E.ON, 
by velmi rádi prodali přede-
vším své plynové elektrárny, 
které kvůli narůstající výrobě 
energií z obnovitelných zdro-
jů i rekordně nízkým cenám 
uhlí přestávají být konkuren-
ceschopné. Je relativně snad-
né je rozebrat, naložit na ná-

kladní auta a lodě a na jiném 
místě je zase složit nazpátek.
Někdy budou lidé kupovat celé 
elektrárny, v jiných případech 
jejich součásti. Obrovité turbí-
ny pro výrobu elektřiny, kte-
ré jsou v srdci elektrárny, sto-
jí minimálně 30 milionů dola-
rů (733 milionů Kč) a pořídit 
je z druhé ruky může srazit tu-
to cenu o více než třetinu, což 

je obzvlášť zajímavé pro kupce 
v rozvojových zemích.
Firma RWE v roce 2012 proda-
la turbíny z rozebrané jaderné 
elektrárny k další přepravě do 
Egypta. V Německu a v Nizo-
zemsku má RWE v současnos-
ti více než šest zakonzervova-
ných generátorů poháněných 
plynem, které na těchto trzích 
možná už nebudou nikdy po-
třeba.
Prodej použitých elektráren 
a jejich součástí zprostředková-
vá společnost RAG Mining Solu-
tions. Ta na svém webu nabízí 
deset různých elektráren v Ně-
mecku, uhelných i plynových, 
které jsou na prodej - celé, nebo 
po částech.                               (red)

Kdo chce, může si koupit elektrárnu
Německé energetické podniky by vám rády 
levně prodaly elektrárnu. Dokonce ji zabalí 
a  pošlou do jiné země, napsala agentura Blo-
omberg o  situaci v  německé energetice, kde 
řadu firem trápí přesun Německa k  větrným 
turbínám a solárním panelům.

Důkazem může být například 
v lednu zveřejněná zpráva 
Nejvyššího kontrolního úřa-
du, který se rozhodl zamě-
řit na to, jak stát poskytoval 
prostředky na podporu vý-
roby energie z obnovitelných 
zdrojů. Finanční podpora pro 
zařízení k výrobě elektrické 
energie z biomasy, větru, vo-

dy, slunečního záření a bio-
plynu bude podle jeho zjiš-
tění ještě dlouho extrémně 
zatěžovat ekonomiku České 
republiky. Podle odhadů NKÚ 
převýší do roku 2030 celko-
vé náklady na podporované 
zdroje elektřiny bilion korun. 
Jen v letech 2011 až 2014 či-
nily téměř 157 miliard korun. 

Podstatnou část této sumy 
zaplatí samotní odběratelé 
jako příplatek ke spotřebova-
né elektřině. 
Důvodem velké zátěže ekono-
miky je především poskyto-
vání plošné inanční podpo-
ry všem zařízením určeným 
k výrobě elektřiny z obno-
vitelných zdrojů. Z této pod-

pory nejvíce čerpaly fotovol-
taické elektrárny, které patří 
k nejdražším z těchto zdrojů. 
Například v roce 2013 pod-
pora zelené elektřiny byla 
celkem 44 miliard korun a fo-
tovoltaické elektrárny získaly 
dvě třetiny této částky, přes-
tože vyrobily pouze 22 % ze-
lené elektřiny. Celkové nákla-
dy pro stát budou ještě vyšší, 
protože provozovatelé „zele-
ných“ elektráren mají právo 
na úlevu na daních. Jaké výše 
ale tato daňová podpora do-
sahuje, není jasné, protože ji 
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu nesleduje. 
V roce 2013 vstoupil v účin-
nost nový zákon o podpoře 

obnovitelných zdrojů ener-
gie. Přestože ho Česká re-
publika měla předložit Ev-
ropské komisi ke schvále-
ní ještě před tím, než nabyl 
účinnosti, komise ho dosta-
la na stůl až poté. Výsledkem 
proto bylo konstatování, že 
státem nastavená podpo-
ra představuje pro české vý-
robce zelené elektřiny eko-
nomickou výhodu oproti ji-
ným podnikatelům v oboru. 
Evropská komise tak násled-
ně nařídila, že podporu mu-
sí dostávat i dovozci zele-
né elektřiny z celé EU. Jen za 
rok 2014 může tato kompen-
zace dosáhnout až 2,5 mili-
ardy korun.                         (red)

Obnovitelné zdroje se Česku prodraží
Obnovitelné zdroje se už před pár lety staly jakýmsi zaklínadlem, kte-
ré má české energetice pomoci zbavit se fosilních paliv. Většina nejen 
evropských států se snaží více či méně využívat takzvanou „zelenou 
energii“. Ukazuje se však, že ani zdaleka nejde o univerzální všelék, na-
opak. A často dost odvážné experimenty se zelenou energií v důsledku 
zaplatí všichni obyvatelé České republiky.

Státní podpora zelené elek-
třiny byla ve snaze splnit 
evropská kritéria pro podíl 
výroby energie z obnovitel-
ných zdrojů před pár lety 
obrovská. 
Nejlépe toho dokázali využít 
provozovatelé solárních elek-
tráren. Když se situace stala 
takřka nekontrolovatelnou, 
rozhodl se stát zařadit zpáteč-
ku a podporu solárním elekt-
rárnám omezil. Dodnes ale na 
dobu, dnes nazývanou „solár-
ní boom“, vzpomínají nejen 
majitelé elektráren, ale všich-
ni obyvatelé Česka, protože 
státní dotace na podporu so-
lárních elektráren dnes splá-
címe všichni. 
Zlomové období pro solární 
elektrárny představoval za-
čátek roku 2011, kdy začaly 
podpory pro nově vybudova-
né zdroje klesat. Snaha dosta-
vět fotovoltaické elektrárny 
za starých, a tedy výhodněj-
ších podmínek, vyvrcholi-
la koncem roku 2010 takzva-
ným solárním boomem. Mezi 
lety 2009 až 2012 množství 

elektřiny vyprodukované fo-
tovoltaickými elektrárnami 
vzrostlo více než třiadvacet-
krát, což nemá v porovnání 
s ostatními státy EU obdoby. 
Návratnost investic do foto-
voltaických elektráren byla 
zhruba v době jejich největší-
ho boomu sedm let od zahá-
jení jejich provozu. Podle zá-
kona ale mohla být až 15 let. 
Ke kratší návratnosti výraz-
ně přispěla vedle provozní 
podpory i takzvaná investiční 
podpora od Ministerstva prů-
myslu a obchodu. 
V současnosti už je ploš-
ná podpora pro zařízení do-
končená po roce 2013 poza-
stavena. Pro dříve postavené 
elektrárny ale stále platí pod-
mínky, které byly nastaveny 
v době jejich uvedení do pro-
vozu. Tuto podporu bude stát 
– v závislosti na druhu ener-
gie – vyplácet ještě dalších 20 
či 30 let. Vzhledem k tomu, že 
výše této podpory je ze záko-
na valorizována, budou ná-
klady každým rokem ještě 
stoupat.                                 (red)

Solární bouře v peněženkách

Poprvé od roku 2009 zažívá 
Německo de laci. Podle od-
borníků k hospodářskému 
úpadku našich západních 
sousedů přispěla řada fak-
torů, mezi nimi i přechod od 
uhlí a jádra k obnovitelným 
zdrojům energie. 
Ačkoli se podle německého 
statistického úřadu, který tu-
to informaci zveřejnil koncem 
ledna, jedná o přímý důsledek 
zhroucení cen ropy, důvodů je 
více.  Jedním z nezanedbatel-
ných faktorů je velký rozmach 
obnovitelných zdrojů energie, 

které začaly nahrazovat jak ja-
dernou energii, tak uhlí, v Ně-
mecku dlouho nejvyužívanější-
ho zdroje energie s podílem 26 
procent na celkovém objemu 
vyrobené energie. 
Protesty proti jaderné energii 
zuřily v Německu už v letech 
2010 a 2011. Kancléřka Angela 
Merkelová oznámila okamžité 
uzavření nejstarších jaderných 
elektráren a slíbila, že Němec-
ko by mělo být zcela bez jader-
ných zdrojů do roku 2022. 
Obnovitelné zdroje energie za-
čala vláda podporovat ještě 

dříve, než byly dostatečně vy-
vinuté a mohly vytvořit srov-
natelnou alternativu. Výroba 
energie z obnovitelných zdrojů 
se díky tomu v uplynulé deká-
dě téměř ztrojnásobila. V roce 
2011 již 21 procent elektrické 
energie pocházelo z obnovitel-
ných zdrojů, včetně vodních 
elektráren, větrných elektráren 
na pevnině, biomasy a solární 
energie.
Celkové státní výdaje na ten-
to program byly obrovské. Ná-
klady na výkup solární ener-
gie podle garantovaných tarifů 

doposud činí více než 348 mi-
liard eur. Podle některých od-
hadů by celkové náklady do 
roku 2022 mohly dosáhnout 
až 680 miliard eur. Jenže způ-
sob, jakým je program nasta-
ven, klade zátěž na spotřebite-
le a dotace podle zákona o ob-
novitelných zdrojích energie 
se promítají do daní placených 
spotřebiteli. 
Německo přitom chrání ně-
které ze svých podniků od za-
vedených daní výjimkami pro 
dodávky elektrické energie do 
náročných průmyslových od-

větví. Pro odvětví, která ne-
jsou na tomto seznamu, jsou 
však energetické daně a dáv-
ky nejvyšší v Evropě. Němec-
ko je tak zemí s třetí nejdraž-
ší energií v Evropě. Před sebou 
má jen Dánsko a Kypr. Nárůst 
nákladů na energii tak výraz-
ně snížil německou konkuren-
ceschopnost v některých obo-
rech. Od roku 2017 má být sice 
neúměrná podpora odstraně-
na. Daňoví poplatníci se však, 
v důsledku dřívějších tarifů, té-
to zátěže nezbaví ani v příštích 
letech.                                        (red)

Nejvíc elektřiny v Česku se 
stále vyrábí z hnědého uh-
lí. Jeho podíl se sice postup-
ně snižuje, v roce 2010 to by-
la ještě zhruba polovina, pře-
sto zůstává nejvýznamnější 
surovinou pro výrobu elek-
třiny.
Druhé místo v hrubé výrobě 
elektřiny zaujímá dlouhodobě 

jádro, podle plánů ministerstva 
průmyslu by se ale tento po-
díl měl do roku 2025 vyměnit. 
Představa, že by v Česku mohlo 
dojít v dohledné době k nahra-
zení uhlí obnovitelnými zdro-
ji, je ale naprosto mylná. Ne-
jen, že jde i přes masivní dotace 
o proces velmi nákladný, je vel-
mi pravděpodobné, že by ná-

klady museli opět zaplatit da-
ňoví poplatníci v ceně elektric-
ké energie. Nesmí se zároveň 
zapomínat ani na fakt, že z hně-
dého uhlí se v Česku vyrábí ta-
ké teplo. Využívá ho přibližně 
650 000 domácností, více než 
dvě pětiny všech domácností 
připojených na dálkové vytápě-
ní.                                                  (red)

Bez uhlí to ještě nějaký čas nepůjde

Zelená energie táhne ke dnu německou ekonomiku
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Nová pravidla jsou však jas-
ná jen zdánlivě. Když si totiž 
vezmete vaši konkrétní situ-
aci, není snadné najít jedno-
duchou odpověď.  A neuváže-
né rozhodnutí pak může přijít 
poměrně draho. Vyvarujte se 
proto unáhlených rozhodnutí. 
Změna zákona není důvodem 
k ukončení stávajících smluv, 
jak mohou tvrdit někteří ne-
kalí prodejci životního pojiště-
ní. Smlouvy bude možné upra-
vit tak, aby do budoucna spl-
ňovaly podmínky pro jednu, či 
druhou variantu daňového re-
žimu. Nezapomeňte, že smlou-
vu životního pojištění jste sjed-
nali na dlouhou dobu, a když ji 
předčasně ukončíte, přijdete 
o zaplacené poplatky – počá-
teční náklady smlouvy, které 
u nové smlouvy musíte platit 
nanovo.
Daňové odpočty u životního 
pojištění dostaly nová pravi-
dla z jednoho prostého důvo-
du. Zamezit zneužívání úlev ze 

strany některých zaměstnava-
telů.  Příspěvek zaměstnava-
tele na životní pojištění pat-
řil ještě nedávno k oblíbeným 
bene itům. Oblíbeným nejen 

u zaměstnanců, ale i u zaměst-
navatelů. Byl totiž chápán ja-
ko možnost, jak zaměstnan-
cům vyplatit část peněz a vy-
hnout se povinným odvodům. 
Z částky odvedené na život-
ní pojištění zaměstnavatel, ani 
zaměstnanec neplatí zdravot-

ní a sociální pojištění. Zaměst-
navatel tak mohl na zákonných 
odvodech ušetřit na každém za-
městnanci až 10 200 korun roč-
ně. Státní kasa kvůli této (legál-

ní) kličce přicházela o peníze 
a vláda se to rozhodla změnit. 
Kromě příspěvků zaměstnava-
tele se změny týkají i daňového 
zvýhodnění člověka, který si ži-
votní pojistku platí.
Možnost uplatnit daňové od-
počty ale zůstává. Platby na 

pojistné (svoje, nikoli pří-
spěvky zaměstnavatele) si 
můžete odečítat z daňového 
základu – strop odpočtu dě-
lá dvanáct tisíc ročně. Seznam 

podmínek, které budete mu-
set splňovat, abyste na daňo-
vý odpočet dosáhli a abyste 
mohli čerpat „daňově zvýhod-
něný“ příspěvek zaměstnava-
tele, se ovšem kvůli tažení 
proti zneužívání průtokových 
pojistek rozšíří.

Platby na životní pojištění jste 
si doposud mohli ze základu 
daně z příjmů odečítat v pří-
padě, že pojistné plnění bu-
de podle smlouvy vyplaceno 
nejdřív ve vašich šedesáti le-
tech a zároveň nejdřív po pě-
ti letech od uzavření smlouvy. 
Je-li životní pojistka sjednaná 
„na dožití“, tedy tak, že vám pe-
níze budou vyplaceny, až do-
sáhnete určitého věku, musíte 
ještě splňovat podmínku mini-
mální pojistné částky při doži-
tí – u smluv s pojistnou dobou 
od pěti do patnácti let dosahu-
je čtyřiceti tisíc korun, u smluv 
s pojistnou dobou šestnáct 
a víc let sedmdesáti tisíc ko-
run. Toto pravidlo platí u tak-
zvaného kapitálového životní-
ho pojištění.
Od roku 2015 k tomu přibyla 
jedna zásadní podmínka: kdo 
chce využívat daňové úlevy, 
nebude moct peníze z pojist-
ky průběžně vybírat, dostane 
se k nim nejdřív v šedesáti le-
tech. U životních pojistek, kde 
se uplatňují průběžné výběry, 
pojištěný člověk nebude moct 
uplatnit daňový odpočet a pří-
spěvek zaměstnavatele se bu-
de danit stejně jako mzda. 

Investiční životní pojištění dostalo nová pravidla
Do konce března 2015 se musí všichni klienti pojišťoven, kteří mají uzavřené soukromé životní 
pojištění, rozhodnout a vybrat si jednu ze dvou možností: daňově zvýhodněnou nebo daňově 
nezvýhodněnou variantu. O změnách se hovoří od konce loňského roku a řada pojišťoven už 
své klienty kontaktovala, aby si podmínky svých smluv upravili. 

Pojištění má být v první řadě pojištění. Má sloužit ke krytí rizik: životní pojištění má zabezpe-
čit rodinu pro případ, že ji její živitel kratší nebo delší dobu nebo už nikdy nebude moct živit, 
má pokrýt možné výpadky příjmů, má umožnit splatit dluhy, když na splátky nebude možné 
vydělávat. 
Živitelé rodiny by proto vždy měli mít sjednáno životní pojištění. Správně nastavená smlou-
va o životním pojištění se dá označit za inančně zodpovědný krok. Primárním cílem životní-
ho pojištění je ale pojistná ochrana pojištěné osoby. Bonusem je čerpání peněz z placeného 
pojistného, zpravidla v 60 letech. Stát zodpovědné chování daňově podporuje. To vše už je ale 
jen nadstavba.

Změny v životním pojiště-
ní od začátku řeší většina 
pojišťoven uzavíráním do-
datků ke stávajícím pojist-
ným smlouvám. Pokud jste 
až doposud čerpali daňové 
úlevy, je dobré si rozmys-
let, jestli v tom hodláte po-
kračovat i nadále. 
Kdo dodatek ke smlouvě od-
mítne, nebude moct počí-
naje zdaňovacím obdobím 
2015 uplatňovat daňové vý-
hody spojené s životním po-
jištěním; jiných „postihů“ se 
ovšem bát nemusí.
Jiná situace nastane u člově-
ka, který dodatek odmítne 
a zároveň pojistnou smlou-
vu předčasně – tedy před 
dosažením šedesáti let vě-
ku a dovršením šedesáti mě-
síců trvání smlouvy – ukon-
čí. V takovém případě totiž 
budete muset „dodanit“ da-
ňové odpočty za deset let 
zpětně, včetně příspěvku za-
městnavatele. „Příspěvky za-
městnavatele připsané do 
konce roku 2014 zdaní po-
jišťovna srážkovou daní ve 
výši patnácti procent. Klient 
nebude doplácet žádné po-
jistné na sociální a zdravot-
ní pojištění,“ upřesňuje Petr 
Šafránek z Asociace finanč-
ních zprostředkovatelů a fi-

nančních poradců ČR. Rušit 
stávající pojistnou smlou-
vu se tak rozhodně nevy-
platí. Další možnou varian-
tou je, že dodatek přijme-
te, ovšem smlouvu nakonec 
stejně předčasně vypovíte – 
tedy před dosažením šede-
sáti let věku a pěti let trvá-
ní smlouvy. Pak budete mu-
set taktéž „dodanit“ daňové 
odpočty za posledních deset 
let. „A současně zdanit pří-
spěvky zaměstnavatele při-
psané po prvním lednu 2015 
jako příjem ze závislé činnos-
ti – tedy aktuální sazbou da-
ně z příjmů platnou v roce, 
kdy k ukončení smlouvy do-
šlo,“ upozorňuje Petr Šafrá-
nek. Co zatím není jasné, je 
to, jestli byste z těchto pří-
spěvků nemuseli odvést také 
pojistné na sociální a zdra-
votní pojištění rovněž pod-
le sazeb platných v roce, kdy 
k ukončení došlo. Příspěvky 
zaměstnavatele připsané do 
konce roku 2014 zdaní po-
jišťovna patnáctiprocentní 
srážkovou daní, pojistné na 
zdravotní a sociální pojiště-
ní z nich doplácet nebudete.
Zaměstnavatelé se naopak 
žádného zpětného „dodaňo-
vání“ a doplácení obávat ne-
musejí.

Hrozí i zpětné zdanění

K čemu je dobré životní pojištění

Stalo se už smutnou tradicí, 
že kdykoli dojde k nějaké zá-
konné či jiné změně, která 
by si mohla žádat třeba jen 
mírnou úpravu pojistných 
smluv, vyrojí se celá hej-
na zaručených expertů, kte-
ří chtějí přispět radou a na-
mastit si na vás kapsu.
Právě v těchto obdobích mí-
vají jednoduchou práci: pře-
svědčit člověka, že kvůli změ-
ně zákona nutně potřebu-
je novou smlouvu – nyní tedy 
proto, že by s tou starou údaj-
ně přišel o daňové zvýhodnění 
– a včas mu přistrčit propisku. 
Ve výsledku to může přijít dra-
ho. Nejjednodušší radou je být 
velmi obezřetný. Rady, jak po-
stupovat a nenechat se napá-
lit, můžete najít i na speciali-
zovaných serverech, například 
na Peníze.cz se touto proble-
matikou zabývají pravidelně 
a před podobnými praktikami 
různých samozvaných kontro-
lorů smluv varovali už několi-
krát. Praktické rady a návody 
tu najdete ve specializovaných 
článcích. 
Nejlépe uděláte, když úpravu 
své pojistné smlouvy prodis-
kutujete se svým inančním 
poradcem nebo interním po-
radcem pojišťovny na poboč-
ce, kam jste zvyklí chodit.

Pozor na podvody

  Daňový odpočet pro každého, ale bez výběru peněz. Rok 
2015 přináší zákaz výběrů z životního pojištění u takzvaných da-
ňových smluv, tedy smluv, u kterých klient bude nadále chtít uplat-
ňovat daňový odpočet. Změna zákona ale rozhodně není důvodem 
ke zrušení stávající smlouvy, pokud o daňový odpočet stojíte, jde 
každou stávající smlouvu o životním pojištění do „daňového reži-
mu“ převést.

  Dvě smlouvy pro ty, kteří chtějí i odpočet i přístup k peně-
zům. Pokud bude klient chtít mít naspořené prostředky k dispozi-
ci průběžně, může u stávající smlouvy zvolit „nedaňovou variantu“, 
pro daňový odpočet si založí smlouvu novou, kam bude přispívat 
pouze do výše 12 tisíc ročně a na kterou případně nechá nasměro-
vat příspěvek zaměstnavatele do výše 30 tisíc ročně.

  Spočítejte si (nebo si nechte spočítat)! Pokud se rozhodne-
te pro dvojí životní pojištění, dobře počítejte. Každá nová smlouva 
s sebou nese i nové náklady. Váš poradce by vám měl umět udělat 
propočet, za jak dlouho se takové náklady díky daňovému odpočtu 
na nové smlouvě vrátí.

Podstatné změny v kostce

Zdroj: Peníze.cz, Dum inanci.cz

Kdo chce požívat daňové vý-
hody u investičního životní-
ho pojištění i do budoucna, 
musí počítat se změnami. 
S pojišťovnou se budete mu-
set dohodnout na změně po-
jistné smlouvy, která znemožní 
jakékoli průběžné výběry bez 
ukončení smlouvy. Právě tato 
změna by měla proběhnout do 
31. března letošního roku. Ně-
které pojišťovny přitom zvoli-
ly takzvanou pasivní akceptaci 
a rozeslaly svým klientům do-
datky ke smlouvám. Kdo jej pí-
semně ve stanovené lhůtě ne-

odmítne, je dodatek považo-
ván za uzavřený. 
Bez dodatku se ovšem neobe-
jdete (nestačí tedy jen peníze 
nevybírat) – zákon totiž vy-
žaduje, aby zákaz výběru byl 
smluvně sjednanou podmín-
kou. U nových smluv bude ta-
kové ujednání patrně zakot-
veno přímo ve smlouvě. Pří-
padně si budete moct zvolit 
smlouvu, která bude průběž-
né vybírání peněz umožňovat 
– na pojištění se pak ale ne-
budou vztahovat žádné daňo-
vé výhody.

Jak nepřijít o daňové úlevy

Sportovní a vzdělávací cen-
trum Benedikt patří už ví-
ce než 10 let mezi místa, 
kde obyvatelé Mostu tráví 
svůj volný čas. Vybírat mo-
hou z pestré nabídky vyži-
tí.  K dispozici je jim něko-
lik sportovišť, ale konají se 
tu i společenské akce. 

Už několik let hostí Bene-
dikt Dny vína, kde se pre-
zentují vinaři z celých Čech 
i Moravy. Známé jsou i akce 
pro výtvarníky, ale třeba ta-
ké ples. Své místo si v Mos-
tě našla i zdejší restaurace, 
která nabízí bohatý výběr 
jídel, zejména klasické čes-

ké kuchyně. V pracovních 
dnech mohou návštěvníci  
vybírat i z nabídky 4 druhů 
hotových jídel. 
Nikdy nechybí bezmasé jíd-
lo a saláty, ve čtvrtek jsou 
na jídelním lístku ryby, 
aby si mohl vybrat skuteč-
ně každý. Zdejší restaurace 

chce nabídku hotových jídel 
rozšířit i na víkend. Ve spo-
lupráci s Důlními novinami 
proto vznikla jednoduchá 
soutěž a anketa. 
Pro zařazení do slosová-
ní stačí kompletně vyplnit 
soutěžní kupon, vystřih-
nout a v obálce označené 

heslem SOUTĚŽ zaslat  do 
konce března do redakce 
Důlních novin na adresu V. 
Řezáče 315, 434 67, Most. 
Těšíme se na vaše odpovědi 
a náměty. Jeden vylosovaný 
výherce získá od restaura-
ce Benedikt večeři pro dvě 
osoby.

Soutěž Důlních novin a Benediktu o večeři pro dva

Kolikátý ro ník Dnů vína se uskute nil na 
Benediktu v roce 2014?

a) třetí

b) čtvrtý

c) desátý

Mezi tradi ní akce, které se na Benedik-
tu konají, pat í i pravidelné sympozium. 
Umělci jakého oboru se zde scházejí 
a tvo í?

a) malíři

b) řezbáři

c) umělečtí kováři

Po víkendové procházce se chcete zasta-
vit na oběd v restauraci Benedikt. Na em 
byste si nejvíc pochutnali? (uve te jedno 
jídlo)

Jméno a příjmení

Kontaktní údaj pro případnou výhru

S O U T Ě Ž N Í   K U P O N



DN / číslo 2 / únor 2015   DN / číslo 2 / únor 2015   > 18 | Různé Křížovka | 19

Dva kamarádi se po letech sejdou. „Tak co, jak žiješ?“ „Nemůžu si stěžovat, mám pod sebou 600 lidí.“ „A co děláš?“ … (dokončení anekdoty v tajence). Správ-
né znění tajenky z lednových DN: Zvoní telefon: „Unesli jsme tvoji tchýni, okamžitě pošli výkupné 100 000 Kč.“ „ A když odmítnu zaplatit?“  „Tak ti ji naklonujeme.“ 
Výhru získávají: Radka Bozetická, Lom; Radek Horák, Most; Jiří Pešek, Slovácké strojírny Závod 05 KSK. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská 
uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přes-
nou adresu pro případné doručení výhry.  

„Areál tábora se nachází ne-
daleko malebného městečka 
Blatná, přímo u břehu rybníka 
Pálenec uprostřed jihočeských 
lesů. Děti budou ubytovány ve 
srubových chatkách a stra-
va je pro ně zajištěna pětkrát 

denně. Připraveny pro ně bu-
dou zajímavý sportovní i kul-
turní program, celotáborové 
hry a výlety do okolí. K dispo-
zici je také víceúčelová spor-
tovní hala a hřiště, koupá-
ní jim zpestří šlapadla a loď-

ky. To vše samozřejmě pod do-
hledem zkušeného personálu, 
včetně lékaře, který bude pří-
tomen po celou dobu tábora,“ 
uvedl Vladimír Štefánek, spe-
cialista útvaru personálních 
služeb Vršanské uhelné. 

Pro děti od 7 - 15 let zaměst-
nanců společností Vršanská 
uhelná a Coal Services je ce-
na osmnáctidenního poby-
tu 1 800 korun. K rezervaci 
pobytu dítěte na letním dět-
ském táboře mohou využít 
níže uvedený formulář, kte-
rý zveřejníme i v následují-
cím vydání Důlních novin. Re-
zervaci lze provést i telefonic-
ky na čísle 3612 nebo na lin-
ce 476 203 612, a to v době od 
8.00 do 14.00 hodin. V přípa-
dě, že se dovoláte na záznam-

ník, nadiktujete své jméno 
a telefonní číslo, následně bu-
dete zpětně kontaktováni.
Zaměstnanci společností 
Czech Coal  Power, Renogum, 
Infotea, Humeco a Sever-
ní energetická získají infor-
mace o podmínkách pro vy-
užití poukazů v personálním 
útvaru své společnosti. Po-
kud jde o poukazy pro exter-
ní zájemce, případně vnouča-
ta zaměstnanců, budou nabí-
zeny za plnou cenu 6 545 ko-
run.                                         (red)

Začala rezervace poukazů do letního tábora ve Vrbně

Objednatel
(rodič)

os. 
číslo

Dítě
(jméno a příjmení)

Rodné 
číslo dítěte

Úsek nebo pracoviště rodiče,
adresa bydliště, telefon

Tabulku vyplňte čitelně a zvolte, kam vám má být poukaz spolu s pokyny, programem tábora a podklady pro posouzení zdravotní způsobilosti dítěte zaslán:

Na pracoviště *       Vyzvednu osobně na recepci CC v Mostě*        Na adresu bydliště*         
*Nehodící se škrtněte

Rezervaci poukazu zašlete vnitro iremní poštou na adresu V. Štefánek, OÚ PSR VUAS, případně poštou na adresu Vladimír Štefánek, V. Řezáče 315, 434 67 
Most, nebo zanechte v obálce v recepci Czech Coal Group (stejná adresa) na uvedené jméno.

Společnost Coal Services zahájila rezervaci poukazů na pobyt v letním 
dětském táboře ve Vrbně u Strakonic. V letošním roce se uskuteční jen 
jeden turnus, a to v termínu od 1. do 18. července. Rezervovat poukaz 
si můžete do 24. dubna, následně budou vyřizovány požadavky jen do 
naplnění kapacity tábora.

Po vážné nemoci 29. prosince ve věku 63 let náhle zemřel 
pan Jiří Boublík, dlouholetý zaměstnanec závodu Hrabák. Na 
šachtě pracoval od roku 1972, v provozech strávil celkem 39 let. 
Ve Vršanské uhelné působil jako hlavní mechanik, do penze v ro-
ce 2011 odcházel jako specialista útvaru technického ředitele. 
Ti, kdo měli to štěstí s ním spolupracovat, si ho pamatují nejen 
jako vynikajícího kolegu a odborníka, ale také skvělého kamará-
da. Mnozí ho znali i jako vášnivého rybáře, který spoustu lidí ve 
svém okolí naučil lásce k rybaření a přírodě, za jejímiž krásami 
často vyrážel třeba do oblíbeného Norska. 
Vzpomínají kolegové a spolupracovníci 

VZPOMÍNKA

Inzerce
Nabízím prodej stavební-
ho pozemku v obci Nová Ves 
v Horách, okres Most. Poze-
mek o celkové ploše 678 m2 je 
zařazen v územním plánu, na-
chází se v centru obce a je ur-
čený ke stavbě rodinného do-
mu nebo rekreační chaty. Je 

zasíťovaný: voda, kanalizace, 
elektřina a plyn. Pozemek má 
také vlastní pramen. V blíz-
kosti veškeré občanské služby, 
MHD, obchody, hraniční pře-
chod s Německem. Vhodná lo-
kalita pro letní a zimní sporty, 
cykloturistiku, turistiku. Velmi 
klidné a hezké prostředí Kruš-
ných hor. Dojezdové vzdále-
nosti: Litvínov 17 km, Most 22 

km, Teplice 41 km, Praha 117 
km, Chemnitz 60 km. Vhodná 
investice,  cena za m2 / 177,00 
Kč.   Volejte +420774272158.

Prodám byt 1+3 v osobním 
vlastnictví, 55 m2, se zaskl. lod-
žií, v Mostě, ul. Moskevská bl. 
406, po kompletní rekonstruk-
ci. Cena: 480 tis. Kč.  Mobil: 
725 030 553.

NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do 
dalších let.

17. března 
Lubomír Zouhar – řidič silničních motorových vozidel 

22. března  
Jan Hlavsa - provozní zámečník
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