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V červenci média 
zajímalo
TK, E15, Reuters a další 

média: Váš nový obchod-
ník 7Commodities má 
mate ské sídlo v Lichten-
štejnsku ‒ pro ? Nejde 
o vyvádění peněz?

Sev.en Commodities AG 
přebírá veškeré obchod-
ní aktivity skupiny Seven 
Energy. Na evropské úrov-
ni chce obchodovat s elek-
třinou, uhlím a emisní-
mi povolenkami. Sídlo 
má v Lichtenštejnsku, od-
štěpný závod vznikl v Pra-
ze. Právě ten bude zajiš-
ťovat tuzemské obchodní 
aktivity skupiny. Všechny 
dosavadní smlouvy s od-
běrateli uhlí či elektři-
ny včetně klíčového kon-
traktu se skupinou ČEZ 
budou realizovány v Čes-
ké republice, kde bude-
me i nadále odvádět daně 
a veškeré povinné odvo-
dy, stejně jako poskytovat 
dobrovolné dary a podpo-
rovat regiony. 

Společnost je zakotvena 
v Lichtenštejnsku zejmé-
na vzhledem ke svým ev-
ropským obchodním 
i akvizičním ambicím. Na-
šim zahraničním partne-
rům chceme být respek-
tovaným protějškem. Pro 
Sev.en Commodities AG 
jsme tedy hledali prostře-
dí s jasným a čitelným 
korporátním právem, so-
lidní pověstí a stabilními 
podmínkami pro obcho-
dování v Evropě. Nejlépe 
těmto požadavkům vyho-
vělo právě Lichtenštejn-
sko.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Seven Energy

Na uhelných velkostrojích 
v lomu ČSA, které tu provozují 
celkem tři, bylo práce poměr-
ně dost.  „Při generálním vý-
padu proběhly pololetní opra-
vy na velkostrojích KU 300/
K73 a KU300/K86, kde se mě-
nila lana paralelogramu kabi-
ny řidiče klapkaře, kabiny řidi-
če a kotevní lana nakládacího 
výložníku. Proběhla také výmě-
na výsuvových vahadel a po-
jezdových převodových skří-
ní.  Na velkostroji KU300/82 

se měnila kotevní lana naklá-
dacího výložníku,“ uvedl Josef 
Kratochvíl, vedoucí úseku po-
vrchové těžby Severní energe-
tické. Oprav se během prázd-
nin dočkaly i linky pásových 
dopravníků, nejnověji napří-
klad linka 992, kde došlo k vý-
měně 1800 metrů gumového 
pásma.
„Odstávka úpravny je pro nás 
velmi exponovaným obdobím, 
protože právě nyní se může-
me věnovat opravám a údržbě, 

na které během roku není pro-
stor, protože většina techno-
logie nemůže být na delší čas 
odstavena. Bohužel je to zá-
roveň v době dovolených, tak-
že je o něco složitější vše vyře-
šit tak, aby se lidé prostřídali. 
Mimo jiné i proto, že si řadu vě-
cí společně s údržbou zajišťuje-
me vlastními kapacitami,“ při-
pomněl vedoucí. 
 Celkem čtyři týdny bude kvů-
li nezbytné údržbě mimo pro-
voz velkostroj KU300/K86 ta-
ké v říjnu. „Nahradí ho právě 
rypadlo KU82, navíc to bude 
po delší době, kdy bude tento 
stroj provozován v delším časo-
vém úseku než při těžbě uhlí od 
hlubinářů.,“ nastínil další plá-
ny úseku Kratochvíl. Kromě 

uhelného velkostroje bude na 
čas odstavena i PVZ, která hlu-
binářům v lomu ČSA pomáhá 
s odklízením vytěženého uhlí 
z chodbic. 
„Skrývka naopak během 
prázdnin pracuje prakticky ne-
přetržitě, protože té se odstáv-
ka úpravny netýká. Velkostroj 
KU800/K75 čekají jen pláno-
vané odstávky. Má před se-
bou posledních pár set kubíků, 
které by měl dotěžit na přelo-
mu prvního a druhého čtvrtle-
tí příštího roku a spolu se za-
kladačem ZP 6600/84 se pře-
sunou na odstavné místo, kde 
vyčkají do roku 2020 na roz-
hodnutí vlády o další budouc-
nosti lomu ČSA,“ vysvětlil Kra-
tochvíl.                                  (red)

V lomu léto využívají k opravám
Úpravna uhlí má sice v  prvních třech prázd-
ninových týdnech takzvaný generální výpad, 
práce v lomu ČSA, který úpravnu zásobuje uh-
lím, se ale nezastaví. 

Odstávku komořanské 
úpravny uhlí využívají i dal-
ší navazující úseky zejména 
k údržbě a opravám. Výjim-
kou v tomto ohledu není ani 
kolejová doprava. 
„Běžná údržba se během roku 
provádí při pravidelných pon-
dělních technologických od-
stávkách, ale zásadní opravy 
je možné dělat až v době, kdy je 
na úpravně takzvaný generální 
výpad. Týká se to například re-
novací a oprav výhybek. V sou-
časnosti už se nedělají gene-
rální opravy, ale takzvané těž-
ké střední opravy, které jsou 
inančně méně nákladné, opro-

ti klasické generální opravě vy-
jdou na zhruba čtvrtinu ceny,“ 
vysvětlil Jaroslav Vagala, ve-
doucí úseku traťového hospo-
dářství kolejové dopravy Coal 
Services. 
O prázdninách tak prošly opra-
vami tři výhybky, které úseku 
zbývaly opravit, ve spoluprá-

ci s externí irmou se zaměst-
nanci úseku podíleli i na nava-
řování jazyků ve výhybkách. 
„V tomto případě se musíme ob-
racet na externí irmu, protože 
navařovací práce pohyblivých 
částí výhybek může dělat pou-
ze specialista, který má na svém 
kontě za rok určitý počet svárů 
tohoto typu,“ doplnil vedoucí. 
Údržby se ale dočkal i hlav-
ní tah, kterým jezdí železniční 
soupravy z lomu ČSA na rošty 
úpravny uhlí. „Pracovali jsme 
na několika místech. Zásadní 
byla těžká střední oprava tří vý-
hybek na hradle D8, přes kte-
ré jezdí uhelné vlaky na rošty. 
Údržbou také prošla 22. kolej, 
mezi hradly D8 a D9, stejně tak 
došlo k údržbě trati mezi hradly 
D8 a D11 na 120. koleji, kde se 
upravoval zhruba šestisetmet-
rový úsek. Naposledy se tu těž-
ká střední oprava dělala zhru-
ba před dvanácti lety. Jedná 
se o kolej, kudy naložené vlaky 

jezdí směrem na státní dráhu. 
Museli jsme celý úsek vyčistit, 
vyměnit štěrk a vadné praž-
ce v kolejišti, součástí byly i od-
vodňovací práce,“ dodal vedou-
cí.  A zaměstnanci úseku spo-
lupracovali s kolegy z úpravny 
i při pracích na 17. a 18. koleji, 
kde bylo zapotřebí upravit ná-
jezd na kolejové váhy. 
„Kromě akcí, které měly přímou 
návaznost na výpad v úpravně, 
jsme ale pracovali i na dalších 
místech. Pomáhali jsme kole-
gům ve Vršanech při úpravách 
kolejové dráhy pro skládkový 
stroj. V tomto případě jde o vel-
mi speci ickou práci, proto-
že skládkový stroj nemá běžný 
rozchod kolejnic. Naším úkolem 
bylo zajistit směrovou a výš-
kovou úpravu. Na základě dat 
od měřičů jsme museli nasta-
vit zhruba tři sta metrů dráhy 
do přesné polohy,“ připomněl 
Vagala. Za pomoci techniky, 
konkrétně dvoucestného bag-

ru, šlo udělat jen hrubé prá-
ce, zbytek se musel dokončo-
vat ručně, aby vše bylo co nej-
přesnější. V okolí lomu Vršany 
v souvislosti s přeložkami pro-
duktovodů v takzvaném Ho-
řanském koridou bylo nutné 
na hradle S7 rozebrat šedesát 
metrů koleje č. 40 a po uložení 
potrubí provést zpětnou mon-
táž. Během této výluky do-
pravního provozu se ve spolu-
práci s externí irmou provedla 
i oprava kolejové váhy a koleje 
pod nakládacím zásobníkem. 
„Všechny práce probíhaly v ex-
ponovaném čase v době dovole-
ných a některé činnosti vyžado-
valy přítomnost našich zaměst-
nanců na pracovištích i během 
svátků, sobot a nedělí. Nako-
nec se vše, co bylo naplánováno, 
včetně mimořádných akcí, po-
dařilo zvládnout, za což všem 
zúčastněným patří velký dík,“ 
uzavřel Jaroslav Vagala.                                    

(red)

Na kolejích je i o prázdninách dost práce

Pokračování ze strany 1
„Toto zařízení má za úkol roz-
mačkat příliš velké kusy uh-
lí, které přicházejí přímo z lo-
mu a tím tak vlastně připravit 
materiál k výrobě tříděných 
druhů,“ připomněl Poncar. 
Ačkoli odstávka úpravny za-
číná na začátku hlavní sezo-
ny dovolených, většina za-
městnanců tyto dny strávila 
v práci. V této době má dovo-
lenou jen minimum z  297 li-
dí, kteří se o chod úseku, ať už 
přímo na úpravně nebo na lo-
kalitě HMGD, starají. Naopak 
například během úklidu, stří-
kání provozů, musí do práce 

prakticky všichni. Upravuje-
me i směnnost, až na výjimky 
se pracuje v ranních dvanác-
tihodinových směnách. Je ale 
třeba říct, že během hlavní 
odstávky se na zajištění všech 
důležitých činností podíle-
jí i další zaměstnanci, ať už 
jde o údržbu, případně elekt-
ro, diagnostiku a další,“ dopl-
nil Poncar. 
Práce na úpravně ale se 
skončením odstávky neu-
tichnou, v září se bude po-
kračovat mimo jiné v drtírně, 
které se odstávka prakticky 
nedotkla.      

(red) 

 Úpravna prošla kompletní očistou

Během odstávky úpravny byl na dopravníku P22 v lokalitě HMGD in-
stalován už druhý rozvol ova . Foto: (lipo)
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Arnošta Ševčíka, 
místopředsedy Sdružení 
odborových organizací 
CCG

V souvislosti s plánovanou 
fúzí Czech Coal Power do 
spole nosti Coal Services 
jste jednali také o změnách 
v kolektivní smlouvě, kte-
rých věcí se změny týkaly? 
Protože se jedná o takzva-
ném převodu práv a povin-
ností, už na začátku jsme 
se společně se zástupci za-
městnavatele, ale také zá-
stupcem odborové organi-
zace pomocná mechanizace, 
který se jich rovněž účast-
nil, shodli, že kolektivní vy-
jednávání bude cíleno na 
rozdílnosti mezi kolektiv-
ními smlouvami Coal Servi-

ces a Czech Coal Power. Vel-
mi zjednodušeně řečeno, 
zaměstnancům Czech Coal 
Power zůstanou zachovány 
všechny bene ity, na které 
byli zvyklí. V některých pří-
padech se pouze změní způ-
sob, jak je budou dostávat. 

Můžete zmínit p íklady, kde 
došlo k největším změnám? 
Zřejmě nejproblematičtější 
oblastí byla věrnostní odmě-
na, kterou měla společnost 
Czech Coal Power zakotve-
nou v kolektivní smlouvě 
jako jednu z odměn vyplá-
cených ze mzdových pro-
středků. V těžebních společ-
nostech je však vyplácen ze 
zákona takzvaný věrnost-
ní přídavek horníků, na kte-
rý by ale zaměstnanci Czech 
Coal Power po přechodu do 
Coal Services po dobu tří let 
nedosáhli. Nakonec jsme ale 
došli ke shodě, že u každé-
ho z příjemců věrnostní od-
měny dojde k propočtu a na-
výšení tarifní mzdy tak, aby 
u nikoho v této souvislos-
ti nedošlo ke snížení mzdy. 
Navíc budou mít zaměstnan-
ci nárok i na prémie, takže si 
v konečném důsledku mírně 
polepší.  
Z dalších změn lze vybrat 
například zrušení jubilejní 

odměny při dosažení věku 
60 let, která už v současnos-
ti není vyplácena v žádné ze 
společností skupiny.  Pro-
placena ale bude všem za-
městnancům, kterým by na 
ní vznikl nárok do konce ro-
ku 2018.  
Změn bylo samozřejmě ví-
ce, ale troufnu si tvrdit, že ve 
výsledku si nikdo ze zaměst-
nanců Czech Coal Power po 
sloučení s Coal Services ne-
pohorší, spíše naopak. Záro-
veň ale doufáme, že restruk-
turalizace je v závěru a čeká 
nás období, kdy budeme mít 
všichni klid na svou práci. 

Mohou se někde zaměst-
nanci se změnami, ke kte-
rým došlo, p ímo seznámit? 
Samozřejmě, výstupem na-
šich jednání jsou dodatky ke 
kolektivním smlouvám obou 
společností. Dodatek kolek-
tivní smlouvy Coal Servi-
ces obsahuje veškeré změ-
ny, na kterých jsme se do-
hodli a vstoupí v platnost 
od data zápisu fúze do Ob-
chodního rejstříku. Dodat-
kem ke stávající kolektivní 
smlouvě Czech Coal Power 
bude ukončena platnost té-
to kolektivní smlouvy k da-
tu zápisu fúze do Obchodní-
ho rejstříku.                      (red)
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ZEPTALI JSME SE… Pokračování ze strany 1
„Absolutní většiny zaměstnanců 
by se ale změna neměla praktic-
ky nijak dotknout,“ vysvětlil Ro-
man Bauer, ředitel Czech Coal 
Power.
 Odbory už se zaměstnavate-
lem dohodly veškeré náleži-
tosti, které se týkají kolektiv-
ní smlouvy a zajišťují zaměst-
nancům veškeré výhody, na 
které byli doposud zvyklí (po-
drobnosti uvnitř čísla pozn. 
red.) V současné době se ješ-
tě řeší konkrétní začlenění ir-
my v rámci struktury Coal Ser-
vices, už nyní se například 
ví, že mycí rampa by se měla 
stát součástí úseku tepelného 
a vodního hospodářství Coal 
Services. 
Zřejmě největší změnou, kte-
rá na současné zaměstnance 
Czech Coal Power čeká, tak bu-
de výměna zaměstnaneckých 
karet. „Každý dostane novou za-
městnaneckou kartu a také no-

vé osobní číslo. Naopak vzhle-
dem k tomu, že dochází k pře-
vodu práv a povinností, nebude 
potřeba měnit pracovní smlou-
vy,“ připomněl Bauer.  
V souvislosti s fúzí se už nyní 
pracuje i na konkrétních tech-
nických změnách, například 
přechodu ze systému Helios na 
SAP. „Účetnictví pro nás v systé-
mu SAP už nyní zpracovává jako 
sdílenou službu společnost Coal 
Services. Systém Helios v našich 
podmínkách ale využíváme i ja-
ko databázový program, zakáz-
kový systém a také pro objedná-
vání náhradních dílů. Všechny 
tyto funkce by měly být dostup-
né i v systému SAP a samozřej-
mě se počítá i s tím, že všichni, 
kdo s nimi pracují, budou nále-
žitě proškoleni. Další systémy, 
se kterými běžně pracujeme, ja-
ko jsou EVM nebo DIS, budou 
naši zaměstnanci používat i na-
dále,“ doplnil ředitel.                       

(pim)

Czech Coal Power se stane…

„Letní suché měsíce jsou to-
tiž obdobím, kdy se provádě-
jí pravidelné revize a obmě-
ny čerpací technologie, na něž 
v průběhu zbytku roku není 
čas ani prostor,“ vysvětlil Petr 
Sigmund, vedoucí úseku od-
vodnění Severní energetické.  
Právě díky tomu mohlo dojít 
ke kompletní demontáži ho-
rizontálního čerpadla CDBE 
200 na hlavní čerpací stani-
ci v lomu ČSA. „Zařízení jsme 
odvezli na generální opra-
vu k výrobci, společnosti Sig-
ma Lutín, zároveň jsme ale na 
hlavní čerpací stanici zapoji-
li náhradní čerpadlo,“ dopl-
nil vedoucí s tím, že do Lutína 
byla odeslána i další zařízení. 
Přímo z hlavní čerpací stani-
ce dvojice vertikálních čer-
padel GFVF 150, která byla 

rovněž nahrazena náhradní-
mi čerpadly. Generální opra-
vou u výrobce kromě toho 
projde i čerpadlo CVEV 250 
z pomocné čerpací stanice 
číslo 2 v lokalitě ČSA. „Gene-
rálka většího zařízení z hlav-
ní čerpací stanice trvá zhruba 
sedm měsíců, menšího čerpa-
dla z pomocné čerpací stani-
ce přibližně čtvrt roku. Tyto 
akce jsme měli v plánu oprav, 
stejně tak jsme vše v předstihu 
domlouvali i s dodavatelský-
mi irmami, aby vše probíha-
lo pokud možno plynule. Po-
kud bychom se do podobných 
rozsáhlých akcí pouštěli jindy 
než v suchých měsících, mohla 
by být ohrožena čerpací tech-
nologie,“ připomněl Sigmund.  
Letošním speci ikem je také 
fakt, že hlavní čerpací stanice 

v letní sezoně nepracuje jako 
obvykle v automatickém re-
žimu. Důvodem je stále pro-
bíhající testování dvou typů 
chlazení technologie, což vy-
žaduje provoz hlavní čerpací 
stanice v plně manuálním re-
žimu.
Díky počasí se dají dělat i dal-
ší důležité práce na čerpacích 

zařízeních. „Jde například 
o nátěry a opravy na plovou-
cích pontonech. Tato zařízení 
totiž pracují ve vodě s nízkým 
pH, což samozřejmě ovlivňu-
je jejich životnost. Vyměňují 
se sudy na pontonech, v dílně 
se opravují čerpadla, která by-
la po náporech v jarních mě-
sících v poruše. Přitom ale sa-

mozřejmě nepřetržitě zajišťu-
jeme čerpání důlních vod na 
všech těžebních lokalitách,“ 
dodal vedoucí úseku.  Čerpá-
ní totiž nesmí ustat ani v let-
ních měsících, protože i když 
je málo srážek, těžební loka-
lity ohrožuje zejména spod-
ní voda. 

(red)

Suché měsíce odvodnění na šachtě nezastaví 
Prázdninové měsíce obvykle platí za nejsuš-
ší část roku, proto by podle laického pohledu 
mělo být čerpání důlních vod prakticky nulo-
vé a úsek odvodnění by neměl mít co na práci. 
Opak je ale pravdou. 

Také pomocná erpací stanice v lomu SA musela být osazena náhradním erpadlem. Foto: (pim)

Poslední šance na safari
Uhelné safari se pomalu chys-
tá na konec sezony. Od 1. srp-
na je možné si rezervovat ter-
míny exkurzí na září, posled-
ní měsíc letošního ročníku 
výprav na šachtu. Za devět let 
existence projektu se na Mos-
tecko přijelo podívat zhru-
ba 26 tisíc návštěvníků, le-

tos by tak mohla být překro-
čena magická třicetitisícová 
hranice. Rezervační systém 
Uhelného safari je k dispo-
zici na webu www.uhelne-
safari.cz, kde si ti nejrychlej-
ší možná ještě stihnou rezer-
vovat pár posledních volných 
míst v rámci srpnových ex-
kurzí.                                      (red)

STRUČNĚ
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Co je to granulát?
Na začátku je uhlí a na kon-
ci nová silnice – tak se dá 
stručně charakterizovat 
aditivovaný granulát. Je dů-
kazem toho, že co se dřív 
považovalo za odpad, je 
dnes možné využívat dál ja-
ko surovinu. Obecně je gra-
nulát zrnitá hmota, s níž se 
můžete setkat v chemickém 
průmyslu, farmacii i potra-

vinářství. V teplárně Ko-
mořany se vyrábí granulát 
z popela po spálení hnědé-
ho uhlí v teplárenských kot-
lích. Do nich se totiž kvů-
li odsíření přidává mletý 
vápenec, takže po smíchá-
ní s vodou má popel ten-
denci tvrdnout. Pevnost té-
to hmoty ji předurčuje pro 
využití ve stavebnictví, kde 
nahrazuje přírodní mate-

riály. Typické je použití ja-
ko podkladové vrstvy pod 
silnice, ale též při rekulti-
vacích na stabilizaci teré-
nu na výsypkách. Až půjde-
te nakoupit do mostecké-
ho Tesca nebo pojedete po 
kruhovém objezdu v Sou-
ši, vzpomeňte si, že prá-
vě tady se pohybujete na 
zbytcích mosteckého uh-
lí.                                        (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

„Letošní žně začaly zhruba 
o měsíc dříve, než je obvyklé. 
A podobně jako ve zbytku re-
publiky a i na plochách, kde 
hospodaříme my, jsou výnosy 
výrazně nižší, než v minulých 
letech,“ uvedl Tomáš Šolar, ře-
ditel společnosti Rekultivace. 
Zatímco vloni kombajny vy-
jížděly na pole ještě v polo-
vině srpna, letos se plodiny, 
jak postupně dozrávají, po-
daří zřejmě sklidit ještě do 
konce července. Důvodem je 
extrémní sucho, které přišlo 
hned po zimních měsících. 

Zatímco obvykle je průměrná 
výnosnost u obilovin v Čes-
ku zhruba 6 tun z hektaru, le-
tos se výnosy zemědělců po-
hybují na zhruba poloviční 
úrovni. 
Společnost Rekultivace ob-
hospodařuje přibližně 200 
hektarů zemědělských ploch 
osetých obilovinami. Pěstuje 
se na nich především pšeni-
ce, ozimní ječmen, oves, kro-
mě toho ale také řepka a hoř-
čice. „Většinu ze sklizené úro-
dy prodáme do výkupu, horší 
kvalitu využijeme jako krmi-

vo pro dobytek a také na při-
krmování lesní zvěře,“ doplnil 
ředitel. 
Pro krávy, které pěstují na 
vnitřní výsypce lomu Vrša-
ny, už mají Rekultivace v sou-
časnosti připravených zhruba 
1200 balíků sena, což je záso-
ba na několik měsíců. „Ani 
pícnin není letos tolik co v mi-
nulých letech. Zatímco běžně 
se sklízí během sezony dva-
krát až třikrát, letos je to dí-
ky počasí také výrazně méně. 
A nesmíme zapomenout na to, 
že stádo krav se díky novým 

přírůstkům rozrostlo o zhruba 
polovinu, takže roste i spotřeba 
krmiva. Každoročně ale počítá-

me s určitou rezervou, takže kr-
miva bychom měli i tak mít do-
statek,“ dodal ředitel.       (red)

Rekultivační žně jsou tentokrát slabší
Zemědělské plodiny na rekultivovaných plochách budou letos sklizené 
už během července. Výnosy ale budou výrazně nižší než vloni. 

V prvním případě několik 
škodlivých programů odhalil 
iremní antivirový program 

v jednom z pracovních po-
čítačů. Nacházely se na USB 
lash disku, který si jeden ze 

zaměstnanců připojil do své-
ho počítače. Při zjišťování, 
jak se viry mohly na zařízení 
dostat, se IT pracovníci spo-
lečnosti Infotea dozvěděli, že 
zmiňovaný USB disk si půj-
čily děti do školy. Došlo tak 
k jedné z nejčastějších chyb, 
kterých se uživatelé dopouš-
tějí. 
„Pokud je přenosné zařízení 
používáno k pracovním zá-
ležitostem, mělo by být vždy 
dbáno na maximální ochra-

nu, abychom do pracovních 
počítačových stanic nemoh-
li s pracovními záležitostmi 
přinést i nežádoucí hrozby. 
Nejproblematičtější jsou prá-
vě různé externí disky, které 
si půjčuje více lidí a uživatel 
ztrácí kontrolu nad tím, ja-
kým způsobem je zařízení po-
užíváno a kdo s ním v jakých 
podmínkách pracuje. V tako-
vém případě už by jej ve i-
remním počítači raději neměl 
používat,“ připomněl Zdeněk 
Pergl, IT manažer společnos-
ti Infotea, který má bezpeč-
nost na starost. V tomto pří-
padě ještě hrozbu iremní 
antivirová ochrana zachytila, 
ale i s ohledem na to, jakou 

rychlostí se nebezpečné pro-
gramy vyvíjejí, už by příš-
tě takové štěstí mít dotyčný 
nemusel a zásah iremní sí-
tě škodlivým programem by 
mohl být nepříjemný.
Druhý případ zlikvidova-
né virové hrozby ale nastal, 
aniž by se uživatel dopus-
til jakékoli chyby. Při výbě-
ru stavebního stroje si jeden 
ze zaměstnanců z webových 
stránek stáhl také škodli-
vý malware. I v tomto pří-
padě zafungoval iremní an-
tivirový program bezchybně 
a hrozbu eliminoval. „Ten-
to případ ale svědčí o tom, 
že i při návštěvě stránek, kte-
ré ani zdánlivě nevypadají ni-
jak nebezpečně, je možné si 
do počítače stáhnout bonus, 
o který rozhodně nikdo nesto-
jí. I v tomto případě platí neu-
stále opakovaná obezřetnost, 
ale také dostatečné zabezpe-
čení počítačů, protože jak je 
vidět, rizika se mohou skrý-
vat skutečně všude,“ doplnil 
Pergl.                                      (red)

Firemní antivirus zabodoval 
Antivirové programy nejsou zbytečný luxus 
ani v domácích, ani ve firemních počítačích. 
Že dokážou zabránit nepříjemnostem, se 
mohli v uplynulých týdnech přesvědčit i ně-
kteří ze zaměstnanců společností skupiny Se-
ven Energy. 

Entomologický průzkum na 
složišti elektrárny Chvaleti-
ce prováděli ve druhém čer-
vencovém týdnu zaměst-
nanci Biologického centra 
Akademie věd ČR. V první 
fázi proběhl sběr biologic-
kého materiálu. 
Pětice zaměstnankyň aka-
demie věd si první den pro-
hlídla stanoviště, odebrala 
vzorky a nastavila pasti na 
vážky, potápníky, ploštice, 
pulce a zooplankton. Dru-
hý den pak dámy vystřídali 
pánové, kteří nachytané ži-
vočichy z pastí odebrali. Vý-
sledky průzkumu budou po 
vyhodnocení všech odebra-

ných vzorků zpracovány cca 
do půl roku.
Práce akademiků je součástí 
rozsáhlejšího projektu výzku-
mu postindustriálních stano-
višť, na kterém Entomologický 
ústav Akademie věd dlouho-
době spolupracuje s Jihočes-
kou univerzitou a Univerzitou 
Karlovou. Z výstupů projek-
tu, které už byly publikovány 
v mezinárodních vědeckých 
periodikách, mimo jiné vyplý-
vá, že tyto biotopy mohou při-
spět ke zvýšení biodiverzity 
naší krajiny.  V současnosti se 
výzkum zaměřuje především 
na vodní plochy strusko – po-
pílkových odkališť.          (kapr)

Entomologové v elektrárně

Zaměstnankyně Akademie věd R ve Chvaleticích odebíraly vzorky 
a lí ily pasti na drobné živo ichy.  Foto: (kapr)

Letošní úrodu stihnou Rekultivace sklidit zhruba o měsíc d íve. Foto: 
Archiv Rekultivace
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„Špičkaři byli už historicky 
zaměstnanci, kteří opravo-
vali výhybky, tedy špičky, o i-
ciální název této profese je 
ale zámečník kolejových kon-
strukcí,“ vysvětlil Jaroslav 
Vagala, vedoucí úseku traťo-
vého hospodářství, kam špič-
kaři profesně patří.  V hierar-
chii kolejové dopravy jsou 
o něco výše než kolejáři, pro-
tože v popisu práce špička-
řů jsou i velmi so istikované 
činnosti, jako je seřizování 
geometrie polohy koleje, což 
je práce, kde je zapotřebí mi-
limetrová přesnost.  „V minu-
losti byla špičkařů celá skupi-
na, která rozdělená do dvo-
jic pracovala v nepřetržitém 
provozu. Dnes už jsou špička-
ři jen dva a pracují v ranních 
dvanáctihodinových smě-
nách. V nočních směnách se 
drží domácí pohotovost. Stále 
slouží ve dvou, přičemž jeden 
je vždy z našeho úseku, dru-
hý z úseku elektro, aby byli 
schopni se u poruch na výhyb-
kách doplnit,“ dodal vedoucí. 
Výhybky jsou věda
Jen pro představu úsek tra-
ťového hospodářství spra-
vuje cca 143 kilometrů ko-
lejí a 425 výhybek. A před-
pisy stanoví, že výhybky je 
třeba jednou měsíčně zkon-
trolovat a provést takzvanou 
západkovou zkoušku a ta-
ké zkontrolovat, zda všech-
ny míry dané legislativou od-
povídají skutečnosti. Zhruba 
jedenkrát týdně se provádí 
jen zevrubná, vizuální kont-
rola bez měření a větších zá-

sahů do zařízení. Při čtvrtlet-
ních prohlídkách vyrážejí do 
provozu špičkaři společně 
s mistrem a na základě těch-
to kontrol se následně při-
pravuje plán rozsáhlejších 
oprav. A zapomenout se ne-
smí ani na zevrubnou pro-
hlídku celkového stavu kole-
jí a výhybek, která se prová-
dí jednou ročně.  A provádět 
se musí, protože na šachtě 
se sice nepřepravují lidé, za-
to těžké soupravy a malou 
rychlostí, takže opotřebení 
materiálu je mnohdy větší 
než na běžné železnici. 
Opravy zvládají sami
„V minulosti jsme si na brou-
šení a další nezbytné práce 
při údržbě výhybek zvali ex-
terní irmy, dnes už si je dě-
láme vlastními silami. Naši 
lidé prošli speciálním škole-
ním v certi ikované svářečské 
škole v České Třebové, kte-
rá je mimochodem jediná ve 
svém oboru v Česku, takže ny-
ní mají certi ikát na svařová-
ní součástek pohyblivých dílů 
platný na celém území Evrop-
ské unie,“ připomněl Vagala. 
Dnes tak oprava „srdcovky“, 
tedy jedné ze součástí výhy-
bek, vyjde na zhruba třeti-
nu ceny, než když se objed-
návala u externího dodava-
tele.  Oprava výhybky přitom 
není nic, co by šlo ošidit a je 
přitom zapotřebí skutečná 
přesnost. „Naše předpisy sta-
noví, jak přesně musí výhyb-
ka sedět a špičkaři při kon-
trolách používají i speciál-
ní šestimilimetrové měřidlo, 

protože jde skutečně o mili-
metry. Předpisy hovoří velmi 
přesně o tom, jaké paramet-
ry musí výhybky splňovat, ale 
také stanovují způsoby opra-
vy. A také to, že závady mu-
sí být do týdne odstraněny. 
O to je práce špičkařů těžší, 
protože musí přesně posou-
dit, jakého rozsahu je případ-
ná porucha a zvolit i správný 
postup opravy,“ dodal vedou-
cí s tím, že část zaměstnan-
ců úseku prošla ve spoluprá-
ci se Zaměstnaneckým cent-
rem kurzem opravy výhybek 
u Dopravně vzdělávacího in-
stitutu.   
Špičkaři ale netráví většinu 
svého pracovního času ko-

lem výhybek. Zejména v do-
poledních hodinách jsou 
k dispozici úseku pro běž-
nou údržbu, o víkendech dě-
lají i běžnou práci kolejářů. 
„Většina profesí našeho úseku 

se velmi prolíná a vzájemně 
se doplňuje. Obecně se dá říct, 
že maximum času tráví tito li-
dé v provozu, kde je práce stá-
le dost,“ uzavřel Jaroslav Va-
gala.                                   (red)

Ze skupiny | 5

KDYŽ SE ŘEKNE
Ejhle
Pro někoho zvolání, v kole-
jové dopravě ale tento výraz 
slouží jako označení speciál-
ního vozu, jinak také označo-
vaného jako „pasadlo“. Spe-
ciální kolejový vůz osazený 
pásovým dopravníkem vyro-
bili v lokalitě Jan Šverma pří-
mo pro potřeby kolejové do-
pravy. Používá se k nakládá-
ní materiálu do železničního 
vozu během čištění takzva-
ného kolejového lože. Speci-

ální čistička obvykle materi-
ál sype přímo vedle kolejiš-
tě, díky tomuto vozu se dá 
nakládat a odvézt k dalšímu 
využití na jiné místo. Usnad-
ňuje se tak manipulace s ma-
teriálem a dá se lépe využít 
i na dalších potřebných mís-
tech. Speciální vůz, ačkoli byl 
vyroben přímo pro potře-
by kolejové dopravy, je upra-
ven tak, aby splňoval veškerá 
bezpečnostní opatření i nor-
my, aby se mohl po tratích na 
šachtě pohybovat.           (red)

CO MUSÍ UMĚT ŠPIČKAŘ
  Jako zámečník kolejových konstrukcí, který je zařazen 

do 5. tarifního stupně, musí být vyučený v oboru 
  Vyznat se v montážních schématech výhybek a orien-

tovat se v předpisech
  Jedná se už o odbornější profesi, která vyžaduji jistou 

odbornost a praxi, např. musí ovládat kyslíkovo-ace-
tylenové svařování a svařování elektrickým obloukem

  Kolejová doprava má 2 špičkaře, pracují v ranních 
dvanáctihodinových směnách.

Špičkaři musí znát výhybky jako své boty
Říká se jim špičkaři. Zástupci této profese ale 
nedostali jméno po tom, že by měli neustále 
špičku, případně pracovali jen ve špičce. Maxi-
málně s vámi mohou občas špičkovat, ale pů-
vod této přezdívky hledejte u  kolejí, přesněji 
u výhybek, kde se pohybují. 

Špi ka i se starají o více než ty i stovky výhybek, které spravuje úsek tra ového hospodá ství. Foto: (pim)

Ejhle nebo také pasadlo, jinak ale speciální vůz osazený pásových dopravníkem, p ímo v akci. Foto: (pim)
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Ž Á D O S T 
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU z VYBRANÝCH NÁKLADŮ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU (VNSCH)

na dětský tábor organizovaný jinými subjekty  

Ve smyslu platné kolektivní smlouvy žádám o příspěvek z VNSCH na pobyt dítěte v dětském táboře. 

Žadatel:........................................................... osobní číslo: ........................ zaměstnanec společnosti: .....................................................

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE:

vztah k dítěti:
- je mým vlastním dítětem

- žije se mnou ve společné domácnosti
Jsem si vědom(a) následků, které by pro mne nastaly v případě, že mnou shora uvedené údaje by se ukázaly jako nepravdivé. Toto prohláše-

ní činím v souvislosti s žádostí o poskytnutí příspěvku na dětskou letní rekreaci dle platné kolektivní smlouvy. Zároveň beru na vědomí a sou-
hlasím, že zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat níže poskytnuté osobní údaje dítěte v rozsahu nezbytném pro plnění povinností zaměstna-

vatele vyplývajících z platných a účinných právních předpisů, kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

V ........................................... dne.................................... Podpis žadatele....................................................

Nárok na příspěvek: A) pobyt minimálně 5 dnů; B) věk dítěte max. 15 let v daném roce; C) max. 1x/rok  
 

 Pořadatel pobytu * ..........................................................................................................................................................

Jméno dítěte: ........................................................................... Datum narození: ............................................................

Datum absol. pobytu od ........................... do ........................... Celk. počet dnů absol. pobytu vč.dopravy:  ...........................
 

Místo pobytu:.......................................................................................................

Cena poukazu:.................................................. Potvrzení úhrady pořadatelem - Uhrazeno dne:.........................................
 

V  ........................................... dne ....................................                                         
   

 Razítko a podpis pořádající organizace:       

* pořadatel pobytu potvrdí požadované údaje až po absolvování pobytu dítětem

Výpočet nároku při splnění podmínek nároku A); B); C); 

Počet absolvovaných dnů pobytu vč. dopravy: ....................................... x 250,- Kč = .......................................................
(Maximální výše příspěvku činí 3.500,-Kč/dítě)

VYPLNÍ ZAMĚSTNANEC PŘEBÍRAJÍCÍ ŽÁDOST:
Žadateli bude vyplacena částka ...........................................  spolu se mzdou za měsíc ....................................  20.......

(výplata příspěvku podléhá dani z příjmu, vč. odvodů na SP a ZP).

VYPLNĚNOU A POTVRZENOU ŽÁDOST ODEVZDÁ ZAMĚSTNANEC NA SVÉM PRACOVIŠTI (ÚSEKU). BUDE ZASLÁ-
NO DO ZAMĚSTNANECKÉHO CENTRA SPOLU S OSTATNÍMI DOKLADY K UZÁVĚRCE MZDY K DANÉMU MĚSÍCI.

Žádost převzal: 

(jméno a příjmení):..................................................................... Podpis:......................................................Dne: .....................................................

  LDT se uskuteční v době hlavních letních prázdnin.
  Dítěti zaměstnance je v daném roce 15 let (do kalendářního roku, kdy toho-

to věku dosáhne).
  Příspěvek lze poskytnout pouze na 1 turnus (tábor) konaný v průběhu 

prázdnin).

  Minimální délka pobytu dítěte činí 5 dní (včetně dopravy).

Výše příspěvku je 250 Kč na 1 den tábora, maximálně však 3 500 Kč na jed-
no dítě zaměstnance. 

Příspěvek bude vyplacen po ukončení pobytu dítěte na LDT po předložení požado-
vaných podkladů, kterými jsou: 

  vyplněná žádost včetně potvrzení účasti dítěte od pořadatele tábora,
  doklad o zaplacení LDT.

Žádost je k dispozici na Intranetu, u administrativních pracovníků úseku, nebo na 
konci tohoto článku. Odevzdává se po realizaci LDT u administrativních pracovníků 
úseku (sekretářek), kteří ji zkontrolují a odevzdají do Zaměstnaneckého centra spo-
lu se mzdovou uzávěrkou. Příspěvek bude vyplacen v nejbližším výplatním termínu 
spolu s výplatou mzdy. Nárok může být uplatněn nejpozději do konce kalendářního 
roku, v němž byl pobyt dítěte na LDT uskutečněn.                                                                                (red)

Změna vyplácení příspěvku na letní dětské tábory
Od letošního roku dochází, podle nové kolektivní smlouvy 
všech společností, ke změně v oblasti příspěvku zaměstna-
vatele na letní dětský tábor (LDT) pro děti zaměstnanců. 
Příspěvek bude poskytován pouze na letní dětské tábory 
(nikoliv „zájmové soustředění“) organizované jinými sub-
jekty, a to za těchto podmínek:
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První červencový víkend se 
tu totiž už tradičně kona-
jí Poleradské slavnosti, kte-
rým předchází týdenní řez-
bářské sympozium. Obojí 
se tu tradičně i za přispě-
ní Vršanské uhelné kona-
lo i letos, ačkoli pár novi-
nek tu měli přichystáno ta-
ké. „Letos se slavnosti opět 
vrátily na své tradiční mís-
to na obecním hřišti. Vloni 
jsme zkoušeli vše přesunout 
do centra obce, které jsme 
v uplynulých letech opravi-
li, ale na přání místních jsme 
se opět vrátili na hřiště,“ vy-
světlil Alois Macháč, staros-
ta Polerad. 

Program slavností ale do-
znal minimálních změn. 
I nadále je koncipován tak, 
aby si v něm něco našly 
všechny věkové skupiny, ač-
koli tentokrát už součástí 
akce nejsou sportovní tur-
naje. „Nezměnil se ani kon-
cept řezbářského sympozia. 
V roce 2016 jsme se rozhod-
li nechat si vyrobit originální 
dřevěný betlém, takže každý 
rok nám do něj přibývají dal-
ší figury. Letos se tak betlém 
rozrostl o postavy tří králů,“ 
doplnil starosta. A novodo-
bou tradicí se staly i origi-
nální lavičky, které během 
sympozia také vznikají. Ta 

s motivem psa zdobí dětské 
hřiště, postava na všech čty-
řech proměněná v lavičku 

zase našla místo před obec-
ní restaurací. Letošní výtvor 
řezbářů zase zdobí klasický 

myslivecký motiv s divočá-
kem.          

(red)

Novou prázdninovou atrak-
cí Krušných hor je historic-
ká prohlídková štola Ma-
rie Pomocná. Na Měděnci 
ji otevřel Spolek severočes-
kých havířů. Návštěvníkům 
dává nahlédnout do boha-
té hornické historie Kruš-
ných hor.
Měděnecko patří k jedné 
z nejatraktivnějších loka-
lit české strany Krušnoho-
ří s unikátní koncentrací důl-
ních děl od středověku po 20. 
století. Pro návštěvníky jsou 
na vrchu Mědník dnes otevře-
ny dvě stará důlní díla. Što-
la Marie Pomocná, která by-
la v minulém století rozšířena 
kvůli průzkumným pracím, 
nabízí turistům pohodlnou 

cestu do podzemí a prohlídky 
umožňuje i dětem školního 
věku. O prázdninách je ote-
vřena od úterý do neděle od 
11 hodin, poslední prohlíd-
ka vychází v 16 hodin. Spo-
lek plánuje, že bude poté ote-
vřena až do října o víkendech. 
Vstupné je 80 korun pro do-
spělé a 60 korun pro děti a se-
niory. Nezapomeňte na pevné 
boty a teplé oblečení, neboť 
v podzemí se teplota pohybu-
je kolem šesti stupňů.
Kdo se chce podívat do štoly 
Země zaslíbená, která před-
stavuje pozůstatek neporuše-
ného středověkého hornictví, 
může využít večerních prohlí-
dek, které probíhají na objed-
nání.                                    (kat) 

 „Původně bylo štrúdlová-
ní jen jakási recesistická ak-
ce, která se ale nakonec roz-
rostla do větších rozměrů. 
Nasměrovali jsme jí na ko-
nec prázdnin, takže se vlast-
ně jedná i o jakési symbolic-
ké rozloučení s prázdninami 
pro zdejší děti, zároveň je to 
ale společenská akce pro ce-
lou obec, kde by si měl v pro-
gramu vybrat úplně každý,“ 
vysvětlil Petr Pillár, starosta 
Lišnice.

A ani letos nebude o zába-
vu nouze, protože v progra-
mu jsou kromě atrakcí a sou-
těží pro děti také představe-
ní sokolníků s dravci, ukázky 
řemesel nebo ohňová show. 
A nezapomnělo se ani na hud-
bu, takže na programu budou 
heligonkáři, revival Katapult 
a také tentokrát se objeví ně-
která ze známých osobností. 
Nezapomíná se ani na spor-
tovce, součástí akce je obvykle 
i turnaj na obecním sportoviš-

ti, které je také přímo v cen-
tru Lišnice. „Hlavní roli ale 
opět budou hrát štrúdly, vlo-
ni se jich sešlo celkem šestnáct 
a o kvalitách všech soutěžících 
svědčí i fakt, že po sečtení bo-
dů od odborné poroty jsme 
udělili kromě prvního a dru-
hého místa rekordních pět cen 
za třetí místo,“ dodal starosta. 
A i když mohou mít soutěžní 
štrúdly libovolnou příchuť, ta-
ké vloni zvítězil víceméně tra-
diční závin s tvarohovou nápl-
ní a čokoládovou polevou.
A jako vždy by měl akci, na 
kterou Lišnice pravidelně 
využívá prostředky z part-
nerské smlouvy s Vršanskou 
uhelnou, zakončit ohňostroj. 

(red)

Polerady slavily a doplnily betlém
Polerady jsou jednou z mála obcí na Mostecku, 
kde se na začátku prázdnin život nezastaví, 
ale naopak se tu oslavuje. 

V programu Poleradských slavností se nikdy nezapomíná ani na nejmenší.  Foto: (pim)

Havířský spolek otevřel štolu Prázdniny zakončí štrúdlováním
Poslední prázdninový víkend se obcí Lišnice 
na Mostecku opět rozvoní záviny všech chutí 
a tvarů, protože se tu uskuteční už sedmý roč-
ník Lišnického štrúdlování. 

Do startu nejvyšší ženské 
házenkářské soutěže schá-
zí ještě měsíc, hráčky mos-
teckých Černých andělů 
ale už v srpnu čeká pořád-
ná porce přípravných zá-
pasů. 
Tradičním soupeřem v pří-
pravných zápasech jim je 
Thüringer HC, loňský bun-
desligový mistr, a ani letoš-
ní rok nebude výjimkou. Oba 
týmy se v pořádání příprav-
ného víkendového dvojzápa-
su střídají. „Letos padlo po-
řadatelství na ně, takže hned 
4. a 5. srpna odjíždíme do Ně-
mecka. Tentokrát ale se ale 
po druhém zápase nevracíme 
do Mostu sami, vyráží k nám 

i Thüringer, který v Mostě bu-
de mít tréninkový kemp, což 
už je vlastně také tradice,“ 
uvedl Radek Maděra, vedou-
cí družstva Černých andělů.
 Německý mistr se tak stej-
ně jako Černí andělé zúčast-
ní tradičního turnaje České-
ho porcelánu Dubí, který se 
v mostecké sportovní hale 
uskuteční od 10. do 12. srp-
na. Dalšími dvěma týmy, kte-
ré se do bojů o porceláno-
vou trofej zapojí, bude ruská 
Zvezda Zvenigorod, mostec-
kým hráčkám velmi dobře 
známá z loňských bojů v Po-
háru EHF. Čtvrtým účastní-
kem turnaje bude běloruský 
mistr BNTU BelAZ Minsk. 

Po skončení turnaje čeká 
hráčky týden příprav na vel-
mi silně obsazený halový tur-
naj v Německu, který začí-
ná 18. srpna a účastnit se ho 
budou týmy z první i druhé 
Bundesligy. 
Už od 20. srpna ale budou 
trávit Černí andělé čas opět 
v Mostě, protože je čeká dal-
ší porce přípravných zápasů. 
Do Mostu přijede HC Gomel, 
vicemistr Běloruska, který se 
tu v rámci přípravy předsta-
vil už v loňském roce. Dalším 
ze zahraničních soupeřů čes-
kých mistryň bude polský ex-
traligový tým Kobierzyce. Do 
mostecké sportovní haly do-
razí i hráčky Sokola Poruba, 

které tu odehrají přátelské 
přípravné zápasy s oběma za-
hraničními týmy a v plánu je 
také jedno společné příprav-
né utkání s Černými anděly. 
„V něm by se měly střetnout 
rezervy obou týmů, z naší 
strany půjde zejména o juni-
orky a hráčky do 20 let, stej-
ně tak by naše rezerva žen-
ského A týmu měla odehrát 
i zápas proti týmu Kobierzyc. 
Následně hned 23. srpna od-
jíždíme na mezinárodní juni-
orský turnaj do Vídně, který 
se za účasti osmi týmů koná 
od 24. do 26. srpna. Kromě do-
mácího klubu Vídně mají při-
jet i účastnice Champions Le-
ague z Ljublaně. Tento turnaj 

je určen pro hráčky ročníku 98 
a mladší, tedy ty, které už mo-
hou nastupovat v ženské kate-
gorii. S největší pravděpodob-
ností na tento turnaj pojedou 
všechny naše hráčky, které do 
této věkové kategorie spadají, 
což jsou v podstatě tři čtvrti-
ny týmu,“ vysvětlil Radek Ma-
děra. 
Po návratu z Rakouska už se 
budou Černí andělé věnovat 
přípravě na nejvyšší domácí 
soutěž. Už 1. září je totiž na 
domácí palubovce čeká prv-
ní kolo MOL ligy proti Pre-
šovu, které se původně mělo 
v Mostě hrát o týden později, 
ale kluby se dohodly na jeho 
přeložení.                           (pim)

Hráčky Černých andělů čeká zápasy nabitý srpen
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„Tentokrát se vše podstatné bu-
de odehrávat v neděli druhé-
ho září. Vše bude probíhat po-
dobně jako v uplynulých letech, 
ačkoli tentokrát máme dokon-
ce o jeden závod navíc, aby si 
na své přišli skutečně všich-
ni, od amatérských jezdců, až 
po náročné závodníky,“ uvedl 
Jan Chejn, jeden z pořadatelů 
mosteckého závodu. 
Do závodů sice ještě nějaký 
čas zbývá, přípravy už jsou 
ale v plném proudu. „Tech-
nické zázemí už je objednáno 
a už v červenci jsme měli po-
tvrzených zhruba osmdesát 
účastníků, takže počítáme, že 
by se na start mohlo opět po-
stavit zhruba pět set závod-
níků,“ doplnil Chejn s tím, že 
účast už přislíbila i Claudia 
Pechsteinová, mnohonásob-
ná německá olympijská me-
dailistka v rychlobruslení, 
která si okruh na Matyldě ob-

líbila a jezdí sem už pravidel-
ně.  A ačkoli vrcholem závo-
dů bude tradiční mistrovství 
republiky v silničním inline 
maratonu, které se už tradič-
ně jede pod hlavičkou Vršan-
ské uhelné, těší se organizá-
toři i na další soutěže. „Osobně 
se vždycky moc těším na úplně 
první závod celého dne, ve kte-
rém startují nejmenší děti na 
odrážedlech. Vidět jejich sna-
hu a zároveň emoce rodičů, je 
vždycky obrovský zážitek,“ do-
plnil Jan Chejn. Další podrob-
nosti o závodech najdete na 
webu www.most42inline.cz
Inline maraton ale nebude na 
tomto místě jedinou sportov-
ní akcí o prvním zářijovém ví-
kendu. Už o den dříve, tedy 
v sobotu 1. září, na Matyldu 
zavítá gigathlon, který se ko-
ná v Ústeckém kraji.  Start i cíl 
mají jeho účastníci v Labe aré-
ně v Račicích, ovšem hlavním 

dějištěm sportovních akcí bu-
de  v sobotu 1. září právě mos-
tecká Matylda a její okolí.  Nej-
prve sem z Račic napříč Ústec-
kým krajem dorazí cyklisté, na 

Matyldě je čekají další spor-
tovní disciplíny, od plavání, in-
line bruslení, závody horských 
kol až po běh. Podrobnosti 
o závodech, jejichž partnery 

jsou rovněž Vršanská uhelná 
a Severní energetická, najde-
te na stránkách http://www.
gigathlon.com/czech-repub-
lic/2018/cz/trasy.             (red)

Matylda bude opět patřit sportovcům
Popáté se letos na Matyldu vrátí inline brus-
laři, aby tu změřili síly v silničním maratonu. 
A nebudou jedinými sportovci, kteří se na bře-
hu rekultivovaného jezera objeví. 

Každý fotograf má své oblí-
bené téma, Vladimír Hude-
ček dlouhé roky fotografo-
val popeláře. Nejen, že to-
to povolání dokumentoval, 
ale také jej vykonával. A je-
ho snímky si teď mohou od 
konce července zhruba mě-
síc prohlédnout návštěvní-
ci Galerie Julius v prosto-
rách bývalé trafostanice Do-
lu Julius III, kde dnes sídlí 
Podkrušnohorské technic-
ké muzeum. 

Už jste někdy vystavoval 
v podobném prostoru jako je 
Galerie Julius? 
V takové galerii jsem skutečně 
ještě nevystavoval, ale hrozně 
se mi líbí. Podobný industri-
ální prostor mi obzvlášť pro 
sérii popelářů přijde ideální, 
jsem z něj opravdu nadšený. 

Jak jste se vlastně s Petrem 
Havlíkem, kurátorem galerie 
potkali? 
Setkali jsme se paradoxně ve 
facebookové skupině zamě-
řené na mobilní fotogra ii. Já 
jsem v ní jedním ze správců 
a shodou okolností část série 
popleáři je také focena mobi-
lem, protože vzhledem k to-
mu, že jsem to povolání záro-
veň také dělal, bylo výhodné, 

že jsem měl mobil hned po ru-
ce a nepřekážel mi tolik, jako 
klasický fotoaparát. Přece jen 
při této práci může klasický 
fotoaparát přijít k úhoně a člo-
věk se o něj také dost často bo-
jí. Fotil jsem starou Nokií R8, 
kterou už dnes nemám, nako-
nec jsem si pořídil odolný fo-
toaparát od Olympusu. 

A pro  jste si vybral zrovna 
popelá e? 
V podstatě jsem k tomu při-
šel jako slepý k houslím. Když 
jsem se přestěhoval za svou 
tehdejší přítelkyní na Mora-
vu, hledal jsem nějakou práci. 
A její strýc pracoval ve irmě, 
která tam popelařinu obsta-
rává. Nabídl mi, jestli nechci 
k nim do irmy alespoň na čas 
nastoupit, než si najdu ně-
co jiného. A mě ta práce na-
konec docela bavila a zůstal 
jsem u ní 14 let.  A jako ama-
térský fotograf jsem neodolal 
a něco vyfotil, ale bál jsem se 
o foťák, takže jsem ho do prá-
ce moc nenosil. Bývalý šéfre-
daktora dnes už zaniklého ča-
sopisu Digifoto mi půjčil fo-
ťák, který jsem mohl do práce 
nosit a já jsem s ním mohl za-
čít víc fotit tuto sérii. Dnes je 
v ní zachyceno nějakých deset 
let focení. Hodně toho vzniklo 

i díky tomu, že jsem se zapojil 
do projektu week of life. Nej-
dřív trochu z hecu, že budu 
fotit léto s popelářem, ale na-
konec z toho byl i podzim, ja-
ro, udělal jsem celý rok a po-
stupně začal fotit i zákuli-
sí té práce a pak už to přešlo 
do serióznějšího dokumen-
tu. Přiznám se ale, že vlastně 
ani sám nevím, jak velká ce-
lá série vlastně bude. Já už si-
ce u popelářů skončil, ale fo-
togra ií jsem nafotil spoustu 
a celou sérii vlastně nemám 
úplně zkompletovanou. Ve i-
nálovém předvýběru mám 
kolem 200 fotek. 

A kolik fotografi í je k vidění 
na výstavě? 
Letos na jaře jsem měl výsta-
vu v Kroměříži, ve městě, kde 
jsem s popeláři dělal nejvíc. 
Tam to bylo dáno prostorem, 
takže jsem vybral zhruba se-
dmdesát snímků. V galerii Ju-
lius jich bude kolem šedesá-
ti, je to skutečný průřez tímto 
povoláním i celým obdobím 
mé práce u popelářů. Na ně-
kterých snímcích se dá i na 
kolezích poznat, jak s nimi 
šel čas. Snažím se výběr dě-
lat tak, aby tam bylo od vše-
ho něco. Aby to byl opravdo-
vý dokument, který má i ně-

jakou hodnotu, nejen obrázky 
popelářů pro efekt. 

Většina snímků je erno-
bílých, nikdy jste nechtěl 
pracovat s barvou?
Fotím jen černobíle, pár fotek 
jsem sice udělal i barevně, ale 
měl jsem pocit, že i tam, kde 
barva měla nějaký smysl, by 
to celkový koncept trochu na-
rušilo. U série, navíc u doku-
mentární fotogra ie, je černo-
bílá jednak obvyklá, ale navíc 
stáhne pozornost k tomu pod-
statnému na fotce. Barva je 

trochu chaos. Mám i sérii abs-
traktních fotogra ických ob-
razů, kde by to zase bez bar-
vy nešlo, ale tady má černobí-
lá své opodstatnění. 

A kde je možné se s vašimi 
fotografi emi ještě setkat? 
Něco se dá najít na internetu, 
ačkoli svůj web trochu zane-
dbávám, protože jsem dost lí-
ný. Výstava, která je teď v Ga-
lerii Julius by se měla obje-
vit ještě v Brně a snad už na 
podzim by měla být k vidění 
v Dobšicích u Znojma.      (pim)

Do galerie v hornickém muzeu se nastěhovali popeláři

Na inline maraton se chystá i legendární německá rychlobrusla ka Claudia Pechsteinová (vpravo), která si 
zdejší okruh oblíbila. Foto Archiv DN

Jedna z fotografi í Vladimíra Hude ka z cyklu Popelá i.
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V em je tato štola unikátní 
a zajímavá?
Především je to první důlní dí-
lo, které kdy bylo v Rakousku-
Uhersku a zřejmě i celé střed-
ní Evropě otevřeno pro turis-
ty. Stalo se tak už roku 1910. 
Je zároveň součástí toho ne-

uvěřitelného kopce, v němž 
je podle starých důlních map 
i podle novodobých výzkumů 
přes sedmdesát důlních děl. 
V jediném kopci! To je obrov-
ská rarita celé Evropy. A sa-
mozřejmě na zajímavosti što-
le přidává i fakt, že je kandi-
dátem na zápis do světového 
dědictví UNESCO.

Fandíš zápisu Krušných hor 
do tohoto seznamu?
Od prvopočátku tomu fan-
dím. Už je to deset let, co jsme 
s touto snahou začali. Tehdy 
jsem říkal, že to bude satisfak-
ce pro Krušné hory a myslím 
si to dodnes.

Pro  satisfakce?
Tyto hory dostaly v minulos-
ti mnoho ran. Začalo to už ve 
středověku a pokračovalo do 
20. století – odlesnění kvůli 
těžbě, potom exhalace z prů-
myslu. Velkou ranou bylo sa-
mozřejmě i vysídlení a likvi-
dace v minulém století. Vždyť 
z původního svobodného hor-
ního města Měděnce zbyla jen 
třetina. Teď se konečně hory 
znovu zazelenaly. Přesto jsou 
stále zapomenutým koutem 
České republiky. A já věřím, že 
po zápisu do UNESCO sem ko-
nečně půjdou peníze – na ob-
novu lesů, na infrastrukturu 
a pro obce. Nemůžeme žít ja-
ko skanzen, je potřeba jít do-
předu, investovat, moderni-
zovat.

A nebojíš se autobusů plných 
zahrani ních turistů?
Nebude to tak rychlé. Chy-
bí nám infrastruktura, takže 
pokud budou hory lákat za-
hraniční turisty, spíš jen pro-
běhnou. Naše malá hospůdka 
uspokojí projíždějící cyklisty, 

ale ne autobus asijských tu-
ristů.

Vra me se zpátky ke štole 
Marii Pomocná. Jak složité 
bylo ji zp ístupnit?
Běžná práce – kýbl, rukavi-
ce, lampičku na hlavu, lopa-

tu a krumpáč a hurá do toho!  
A hlavně partu dobrých ka-
marádů – teď nám velmi po-
mohli kadaňští a klášterečtí 
hasiči, kteří, když mají volno, 
přijedou a pomůžou. Je to sa-
mozřejmě ruční práce, pro-
tože nic jiného než kolečko 
a kýbl se tam nevejde. Prá-
ce trvaly asi rok. Podařilo se 
nám otevřít už na začátku tu-
ristické sezóny, což jsem ani 
nečekal.

Ve štole jsi nám ukazoval 
další chodby, které chcete 
zp ístupnit. Takže práce 
nekon í?
Zatím je přístupná jen zá-
kladní trasa. Až skončí na 
podzim turistická sezóna, 
budeme pokračovat. Půjde-

me do dalších prostor, které 
jsou vyzmáhané a je potřeba 
je osvětlit. Ale hlavně – chce-
me najít a otevřít malachi-
tovou jeskyni – asi čtyřice-
timetrovou chodbu raženou 
v bílém mléčném křemeni. 
Tu, na kterou lákal Měděnec 
turisty už před více než sto 
lety. Je to moje srdeční zále-
žitost.

Viděl jsi ji někdy?
Neviděl, ale slyšel jsem o ní 
vyprávět pamětníky, kteří ji 
viděli. A potvrzuje to i ma-
pa z roku 1951. Obě ústí už 
jsme našli, takže víme, kde 
je, jak je dlouhá a co v ní je. 

Dá se dostat i do druhé 
prohlídkové štoly Země 
zaslíbená?

Není zavřená, ale omezi-
li jsme v ní provoz. Děláme 
tam dnes jen večerní prohlíd-
ky, pouze s osobními svítidly. 
Je to zajímavé pro nadšence 
a milovníky adrenalinu – ně-
kde se musí na všechny čty-
ři, občas se leze vodou. Ten-
to prostor nebyl dotčen ura-
novým průzkumem, takže to 
je typický středověk – ma-
lé úzké ručně tesané pro ily, 
spousta komor, starých stře-
dověkých zakládek, stropy 
pokryté sazemi po tom na-
šem slavném krušení, tedy 
sázení ohněm, kvůli které-
mu se jmenují hory Krušné. 
Dokonce jsme našli i zbytky 
středověkého ohniště, vzor-
ky už jsou na dendrochrono-
logickém výzkumu v Dráž-
ďanech. Doufám, že se nám 
podaří získat prostředky na 
další zprovoznění štoly. Ví-
me, že nad úrovní Země za-
slíbené je ještě jedna - Skal-
ní jáma - a pro nás neznámé 
důlní dílo, které ústí u Horní 
Halže, je pod ní.

Během oslav 430 let Měděn-
ce bylo k vidění množství 
historických materiálů 
a mezi nimi i p ipomínka 50 

let otev ení posledního zdej-
šího dolu ‒ Václava ezá e. 
Ty jsi v tom dole pracoval, 
takže je to tvoje soukromá 
sbírka?
Ano, pracoval jsem tam 
a spoustu věcí jsem zachrá-
nil nebo získal od lidí, kteří 
tam pracovali, včetně mé ro-
diny. Něco jsem koupil v ba-
zarech na internetu. Povedlo 
se nám shromáždit spoustu 
historických materiálů a do-
kumentace ke stavbě, fotky, 
plány, přístroje, důlní tech-
niku, která je dnes k vidě-
ní v obci v expozici, osobní 
předměty havířů, ochranné 
pomůcky. Máme kompletní 
historii posledního funkční-
ho hlubinného dolu v Kruš-
ných horách. K tomu máme 
i materiály k historii prohlíd-

kové štoly Marie Pomocná – 
vstupenky z roku 1910, foto-
gra ie a taky spoustu minerá-
lů z Krušných hor.

To už by vysta ilo na mu-
zeum!
Na to bohužel nemáme pod-
mínky a prostory. Navíc ne-
jsem muzejník, takže je to 
spíš neutříděná sbírka. 

Původně jsi pracoval v uhel-
ném dole, jak ses dostal na 
hory?

Koukal jsem na Měděnec 
z chalupy dole u Ohře. Cho-
dili jsme na záchod do kadi-
budky, která byla postave-
na přesně tak, že nabízela 

okýnkem výhled na věžičku 
na Měděnci. Odjakživa mě 
ten kopec přitahoval. Tam to 
všechno vzniklo. Už jako dítě 
jsem z každého výletu přive-
zl kámen, druhou sběračskou 
horečku jsem pak chytil tady, 
když jsem přišel na Měděnec. 
A už jsem tu zůstal.

Jak se z horníka stane turistic-
ký průvodce?
Takhle bych to neřekl. Jsem 
pořád horník, jen do dolu ne-
chodím pracovat, ale vodím 
tam lidi. Ukazujeme jim to 
nejtypičtější pro Krušné hory. 
Do určité doby, než se rozje-
la těžba pod horami, na Klad-
ně nebo Ostravsku, byly Kruš-
né hory nejpoddolovanější 
a hornickou činností nejzasa-
ženější oblast v českých ze-
mích. Je to práce, která musí 
přirůst k srdci. Není to koní-
ček, ale kobyla.                    (kat)

Rozhovor | 11

Ivan Cáder
  49 let

  pochází z Mostu, žije v Měděnci

  vyučil se důlním elektrikářem na Meziboří

  do roku 1998 pracoval v dole Václava Řezáče, později 
Garmica na Měděnci

  člen Spolku severočeských havířů a spolku Historické 
rudné doly Mědník

  je průvodcem v měděneckých štolách, provozuje na 
Měděnci restauraci a malé muzeum novodobého hor-
nictví

Najdu starou malachitovou jeskyni, říká Ivan Cáder
Průvodce po turistických památkách a atrakcích dělím na špatné, dob-
ré a autentické. Není nad to, když vás starým mlýnem provedou potom-
ci mlynáře, muzeem hodin jejich sběratel a opravář nebo dolem horník. 
Tohle vás čeká třeba ve Vernerově mlýně v Brlohu, v muzeu v Klášterci 
nad Ohří a poslední zmiňovaný zážitek slibuje prohlídka starého stře-
dověkého dolu na Měděnci. Mezi dvěma prohlídkami historické štoly 
Marie Pomocná na Mědníku si na mě našel čas Ivan Cáder.

„Chceme najít a otevřít malachitovou jeskyni, asi čtyřicetimetro-
vou chodbu raženou v bílém mléčném křemeni, na kterou lákal 
Měděnec turisty už před více než sto lety.“

„Jsem pořád horník, jen do dolu nechodím 
pracovat, ale vodím tam lidi.“

Ivan Cáder v lo ském roce absolvoval tradi ní skok p es kůži a byl tak 
symbolicky p ijat do hornického cechu. Foto: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  9. 8. a 23. 8. – Prome-
nádní koncert. V atriu bu-
dovy mosteckého magistrátu 
opět zahraje Big Band Zdeň-
ka Tölga. Začátek v 17:00 ho-
din. 

  8. 8. – Krušnohorka. 
Další z koncertů na nádvo-
ří zámku Valdštejnů v Litví-
nově. Tentokrát v rytmu de-
chovky. Začátek v 16:00 ho-
din. 

  11. 8. - Night Run 2018. 
Start všech běžeckých zá-
vodů probíhá opět na 1. ná-
městí v Mostě. Trasy v dél-
ce 5 a 10 km pokračují přes 
park Šibeník a zpět na ná-
městí. Součástí akce je dět-
ský závod okolo náměstí 
i nezávodní rodinný běh. Do-
provodný program začíná již 
v 16:00 hodin, hlavní závody 
odstartují ve 20:30 a v 21:30 
hodin.

  15. 8. – Kvinta. Tento-
krát bude koncert na nádvo-
ří zámku Valdštejnů v Litví-
nově ve znamení folku. Začá-
tek v 16:00 hodin.

  17. 8. - Folkový Most 
2018. Na mosteckém Be-
nediktu se představí známá 
jména české folkové scény. 
V Průběhu odpoledne zahrají 
Stráníci, Taxmeni. Věra Mar-
tinová. Žalman a spol. Začá-
tek v 16:30 hodin.  

  19. 8. – Pravidelné 
country čaje s kapelou Sta-
rá sešlost. Taneční odpoled-
ne nejen pro seniory s coun-
try kapelou Stará sešlost. Be-
nedikt Most od 15:30 hodin. 

  19. 8. – Turnaj trojic 
v minigolfu. Vyzkoušet si 
své dovednosti můžete ve 
sportovním areálu ve Strup-
čicích. 

  22. 8. – Krušnohorka.  
Koncert na nádvoří zámku 
Valdštejnů v Litvínově opět 
s dechovkou. Začátek v 16:00 
hodin.

  24. 8. – První setkání 
mosteckých rodáků. Histo-
ricky první sraz rodáků a pří-
znivců mosteckého regionu. 
Zábavné odpoledne a pod-
večer pro rodiny s dětmi se 
koná v areálu venkovní scé-
ny hospůdky Dřevák na mos-
teckém Benediktu. Vstupné 
se bude vybírat až na hlavní 

večerní program, 
kterým je premi-
éra nové rocko-
vé show Vladimí-
ra Hrona, který za-
hraje v doprovodu 
chlapecké kape-
ly The Drops.  Za-
čátek akce v 15:00 
hodin. 

  25. 8. – Dosti-
hové odpoledne 
- Velká mostecká 
steeplechase. Do-
stihové odpoledne 
na mosteckém hi-
podromu nabídne 
také 21. Velkou let-
ní cenu Ústeckého 
kraje a 97. Vršan-
ská uhelná a Char-
vát Group Svato-
václavskou cenu. 
Začátek od 13:00 
hodin. 

  25. 8. – Hra-
dozámecká noc. 
Letošní Hradozá-
mecká noc na zám-
ku Červený Hrádek 
odstartuje v 17:00 
hodin. 

  29. 8. – Iva 
Boušová – To je ta 
písnička pro tebe. 
Další z koncertů 
na nádvoří zámku 
Valdštejnů v Litví-
nově opět ve zna-
mení folku. Začá-
tek v 16:00 hodin.

  29. 8. – 2. 9. – Za diva-
dlem na Hněvín. Komorní 
divadelní festival na ven-
kovní scéně hradu Hněvín. 
V průběhu pěti dní se tu usku-
teční šest představení v podá-
ní známých tváří z televizních 
obrazovek i hvězd Městského 
divadla v Mostě. Vstupenky 
jsou k zakoupení v síti Ticket-
portal nebo přímo v CK Čedok 
v Mostě.

  31. 8. – Sraz  Švermo-
váků. Pravidelné setkání bý-
valých i současných kole-
gů z Dolu Jan Šverma se jako 
tradičně koná ve sportovním 
areálu ve Strupčicích. Začátek 
ve 14:00 hodin. 

  31. 8. – 2. 9. – Czech 
Truck Prix 2018. Evropský 
šampionát okruhových taha-
čů pokračuje na autodromu 
v Mostě. Už v pátek 31. srp-
na se fanoušci mohou těšit na 
spanilou jízdu šestitunových 
speciálů ulicemi města a ná-
sledný doprovodný program 
na 1. náměstí. Chybět nebude 
autogramiáda jezdců.

PARDUBICKO
  11. 8. – 19. 8. – Sportov-

ní park Pardubice. Devět 

dnů plných sportu nabídne ak-
ce, která se bude konat v oblí-
beném parku Na Špici na sou-
toku řek Labe a Chrudimky. 
Na sportovištích na vodě a na 
souši se představí více než 60 
sportovních klubů z Pardubic 
a okolí. Zapojí se i nedaleký zá-
mek, kde se představí šermíři, 
šachisté i milovníci koní z jez-
deckého klubu.

  15. 8. – Gamba Blues 
Band. Seriál koncertů na pře-
loučském Masarykově náměs-
tí pokračuje i v srpnu. Začátek 
v 19:00 hodin, zdarma. 

  15. 8. – Letní kino ve 
Chvaleticích. Populární ki-
nematograf bratří Čadíků bu-
de mít na programu kome-
dii Špunti na vodě. Před do-
mem kultury, od 21:00 hodin, 
vstupné dobrovolné. 

  16. 8. – Elvis Presley re-
vival. Největší hity americké-
ho krále rokenrolu v koncert-
ním podání Jakuba Machuldy 
tentokrát na vodě.  Pardubice 
- Arnošt – přístaviště. Začátek 
v 19:00 a v 19:15, vyplouvá-
me na 2 hodiny. Vstupné 300 
Kč. 

  16. 8. – Letní kino ve 
Chvaleticích. Kinematograf 

bratří Čadíků před kulturním 
domem tentokrát promítá 
komedii  Bezva ženská na kr-
ku. Začátek ve 21:00 hodin, 
vstupné dobrovolné. 

  17. 8. – Špejbls Helprs 
(AC/DC revival) a Crionic. 
Koncert na letním parketu za 
školou v Přelouči. Začátek ve 
20:00 hodin, zdarma. 

  17. 8. – Letní kino ve 
Chvaleticích. Kinematograf 
bratří Čadíků promítne před 
kulturním domem komedii  
Bajkeři.  Začátek ve 21:00 ho-
din, vstupné dobrovolné. 

  18. 8. – III. kvali ikace 
na 128. Velkou pardubic-
kou s Českou pojišťovnou. 
Dostihový mítink se třetí 
kvali ikací na vrchol tuzem-
ské překážkové sezony. Do-
provodný program pro děti 
i dospělé. Agrofert park Par-
dubice, od 14:00 hodin. 

  18. 8. – Letní kino ve 
Chvaleticích. Kinematograf 
bratří Čadíků má tentokrát 
na programu animovanou 
pohádku Hurvínek a kou-
zelné muzeum. Prostran-
ství před domem kultury od 
21:00 hodin, vstupné dobro-
volné.

> 14 | Servis

Kam za kulturou v měsíci srpnu

VZPOMÍNKA
Dne 21. srpna si připomínáme 
sedmé smutné výročí od doby,
 co nás ve věku nedožitých 73 let 
navždy opustil pan Adolf Sig-
mund.
Chybíš nám a stále na tebe vzpo-
mínáme, taťko, brácho, dědo 
a pradědo.
Anuš, Áda, Petr a Roman s rodi-
nami, Eva a Otta s rodinami. 
Kdo jste Ádu znali, věnujte mu 
společně s námi tichou vzpo-
mínku. 

Dne 12. července uplynuly dva 
roky, kdy nás navždy opustil 
manžel, táta, děda, kolega a ka-
marád pan Jan Gažur. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na 
něj s námi.



DN / číslo 7 / červenec 2018   Křížovka | 15

Tentokrát je třeba doplnit citát Samuela Butlera: Na lásce není půvabná (1. část tajenky) srdce, ale (2. část tajenky) mezi srdcem a rozumem. Správné znění 
tajenky z červnového čísla Důlních novin znělo: Čiň čertu dobře a peklem se ti odvděčí. Výhru získávají: Alena Frýdlová, kolejová doprava; Václav Svoboda, Severní 
energetická a Jiří Smolík, Lužice. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná, a. s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: 
dulni.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry
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Provozní budova chvaletické elektrárny omládla 
Jedna z prvních věcí, která při příjezdu pad-
ne do oka návštěvníkům chvaletické elek-
trárny, je zdejší provozní budova. Objekt, 
který byl postaven v 70. letech, v uplynulých 
měsících dostal úplně nový kabát. V součas-
nosti slouží jako administrativní budova 
s  kancelářskými prostory, šatnami a  tech-
nickými místnostmi. Projekt, jehož cílem bylo 
snížení energetické náročnosti objektu, vyšel 
na zhruba 28 milionů korun a byl spolufinan-
cován z fondů Evropské unie.  Z následujících 
fotografií můžete sami posoudit, jak se pro-
vozní budova elektrárny proměnila a  také, 
jak jí nový kabát sluší. Takto vypadala provozní budova v sedmdesátých letech minulého století, když se teprve stavěla. Foto: Ar-

chiv Seven EC

Pohled známý návštěvníkům chvaletické elektrárny ještě z nedávné doby, než se za alo s opravami. 

Dnes už p íchozí vítá provozní budova v úplně novém kabátě. 2x Foto: (kapr) 
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