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Výjimkou jsou emise dvou lá-
tek, u kterých by další nevel-
ké snižování vyžadovalo neú-
měrně vysokou investici. Ev-
ropská směrnice však právě 
na takovou situaci pamatuje 
a umožňuje elektrárnám zís-
kat částečnou a časově ome-
zenou výjimku. O tu se roz-
hodla požádat také elektrár-
na ve Chvaleticích. 
Žádost o výjimku se týká 
emisí oxidů dusíku a zbyt-
kové rtuti, jejichž koncent-

race se po aktuální moderni-
zaci budou pohybovat těsně 
nad nově stanovenými hra-
nicemi. „K dosažení nově po-
žadovaných limitů NOx by by-
la nutná další investice ve výši 
1,4 miliardy korun. Podíl elek-
trárny na celkových imisích 
NOx by se přitom snížil o pou-
hých 0,05 % pro okolí elekt-
rárny a maximálně o 0,02 % 
pro město Pardubice,“ vysvět-
luje generální ředitel 7EC 
Václav Matys.

I přes podání žádosti o výjim-
ku stále platí, že oproti stáva-
jícímu stavu elektrárna emise 
výrazně sníží. Emise oxidu si-
řičitého a tuhých znečišťují-
cích látek klesnou po probí-
hající modernizaci hluboko 
pod nové evropské limity.
„Udělení výjimky v žádném 
případě nepovede ke zhoršení 
životního prostředí v blízkém 
ani vzdáleném okolí elektrár-
ny. Rozsah imisní změny bude 
prakticky neměřitelný,“ uvádí 
k výjimce na NOX společnost 
ORGREZ v rozptylové studii, 
kterou elektrárna přiložila 
k žádosti. Z materiálu dále vy-
plývá, že v letech 2012-2016 
dosáhly maximální hodnoty 
ročního podílu 7EC jen cca 1 
% celkové úrovně znečištění 
imisemi NOX v blízkosti elekt-
rárny a 0,25 % v Pardubicích.
Pokračování na straně 4

Sev.en EC pokračuje v miliardové investici
Elektrárna Sev.en EC pokračuje v  kompletní 
opravě a  ekologizaci za minimálně 7 miliard 
korun. Bude tak splňovat veškeré české i unij-
ní parametry průmyslových emisí platné od 
poloviny roku 2020 a  naprostou většinu po-
žadavků nové směrnice BREF/BAT platné od 
roku 2021. 

To není snímek z natá ení sci-fi  fi lmu, koncem ledna se nad elektrárnou ve Chvaleticíh skute ně vznášela 
dvanáctimetrová vzducholo . Tým odborníků z P írodovědecké fakulty Univerzity Karlovy její pomocí mě il 
zne ištění vzduchu nad chladicími věžemi. První výsledky prokázaly nižší hladinu emisí, než je tomu nap í-
klad p i topení uhlí v kamnech. Podrobnosti p ineseme v p íštím vydání Důlních novin. Foto: (kapr)

dovolte mi pozdravit vás 
v novém roce 2019, kte-
rý pro nás bude opět plný 
výzev. Konečně ty se týka-
jí celého odvětví energeti-
ky a hornictví.
Vloni jsme dokončili slo-
žitý proces restrukturali-
zace těžby a souvisejících 
činností. Řada změn ne-
byla snadná a i díky va-
ší spolupráci se je podaři-
lo plně realizovat. Do roku 
2019 tak vstupujeme jako 
zkonsolidovaná energetic-
ká skupina Sev.en Energy, 
která chce být i nadále dů-

ležitým hráčem na energetickém trhu. Obhajovat a roz-
víjet tuto pozici v rámci české i evropské energetiky ale 
nebude jednoduché. Velmi často slýcháme, že doba uhel-
ná skončila a zejména tlak vůči hnědému uhlí stále na-
růstá. Reálně se ale česká elektroenergetika a tepláren-
ství v následujících letech bez mosteckého uhlí neobe-
jdou. 
Konkrétně je proto před námi k řešení řada závažných 
úkolů. Přestože se letos má opět otevřít problematika 
územních limitů těžby, proces útlumu lomu ČSA již de 
facto začal před několika lety. Zanedlouho budou dotě-
ženy veškeré skrývkové hmoty a my se nyní musíme za-
měřit na co nejefektivnější těžbu ještě zbývajících dispo-
nibilních zásob hnědého uhlí. Současně dále pokračuje-
me ve inančně náročném procesu sanací a rekultivací.
Naproti tomu v lomu Vršany nás čekají úkoly spoje-
né s jeho další dlouhodobou perspektivou. Stěžejní ak-
cí jsou přeložky inženýrských sítí a produktovodů v Ho-
řanském koridoru. Realizace tohoto technicky i ekono-
micky náročného projektu je zásadním předpokladem 
pro budoucí územní postup této těžební lokality. Vloni 
zahájené práce na přeložkách budou další zhruba dva až 
tři roky intenzivně pokračovat. Dlouhodobá disponibi-
lita zásob hnědého uhlí v tomto lomu a s tím související 
záruka jeho dodávek pochopitelně vede i k potřebě ob-
novy technologického zařízení lomu Vršany, který je po-
važován za těžební lokalitu s nejdelší perspektivou.
Z uvedeného je patrné, že nás čeká spousta práce. Vzhle-
dem k úspěšným hospodářským výsledkům z let mi-
nulých jsem přesvědčen, že společně i letos vše zdár-
ně zvládneme. Na závěr mi ještě dovolte, abych vám do 
letošního roku popřál hodně energie a sil a především 
pevné zdraví.

Vladimír Rouček
generální ředitel

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
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Každý rok toto číslo stoupá 
a doufáme, že nadále budeme 
držet vzestupný trend. Pro-
dej VEP má totiž dvojí pozi-
tivní efekt. Každá prodaná tu-
na šetří prostor pro ukládání 
a prodlužuje jeho životnost. 
Využití VEP také pomáhá še-
třit životní prostředí, protože 
o to méně můžeme těžit pří-
rodní materiály, které nahra-
zujeme právě těmito certi i-
kovanými produkty. Zbytek 
produkce byl využit v rámci 
projektu Krajinotvorba.

Mezi vedlejší energetické 
produkty patří struska, po-
pílek (jemná i hrubá frak-
ce), energosádrovec a sta-
bilizát. Popílek a struska 
vznikají po spálení hnědého 
uhlí v kotlích, energosádro-
vec z procesu odsíření pomo-
cí mokré vápencové vypír-
ky a stabilizát v takzvaném 
míchacím centru, kde se zá-
kladní komponenty smíchají 
s energosádrovcem a strus-
kou. Všechny tyto produkty 
jsou certi ikované a používají 

se především ve stavebnictví 
a krajinotvorbě. 
Popílek se používá především 
pro výrobu směsných betonů 
a pórobetonu, jako přísada do 
cementu nebo při stavbě po-
zemních komunikací. Struska 
slouží pro tvarování krajiny 
při rekultivacích, při stavbě 
pozemních komunikací a na 
náspy a obsypy inženýrských 
sítí. Energosádrovec má své 
uplatnění při výrobě sádry 
nebo jako přísada do cemen-
tu, používá se také při výrobě 
sádrokartonů a dalších sta-
vebních produktů.
Elektrárna Chvaletice byla 
postavena na území bývalého 
lomu, kde se těžil pyrit. Díky 
rekultivaci se krajina naruše-
ná touto těžbou postupně ob-
novuje. K rekultivaci v rámci 
projektu Krajinotvorba se vy-
užívá právě certi ikovaný pro-
dukt – stabilizát. Má speci ic-
ké vlastnosti, proto se nemů-
že skladovat, ale z míchače je 
rovnou expedován pásovou 
dopravou na rekultivaci kra-
jiny, popřípadě na nákladní 
auta. Využívá se i pro tvarové 
úpravy a pro podkladní vrst-
vy. V minulosti posloužil na-
příklad při výstavbě cykloste-
zek, výrobních hal nebo proti-
povodňových valů.          (kapr)
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„Změny počasí zkraje ro-
ku způsobily velký nápor vo-
dy, který bylo potřeba přečer-
pat z hlavní čerpací stanice do 
úpravny důlních vod. Zejména 
v lokalitě ČSA se proto čerpalo 
na maximální výkon prakticky 
nepřetržitě, protože jinak by 
hrozilo, že voda začne ohro-
žovat těžební technologii,“ vy-
světlil Petr Sigmund, vedoucí 
úseku odvodnění. 
Přidaly se ale také technické 
potíže. Přímo v jímce hlav-
ní čerpací stanice ČSA došlo 
vlivem nepříznivých pově-
trnostních podmínek k pře-
rušení potrubí, které propo-
juje dvě vertikální čerpadla. 
„Abychom mohli propojova-
cí potrubí mezi oběma čerpa-
dly opravit, bylo potřeba jed-
no z nich odstavit a dopra-
vit na břeh, vyměnit potrubí 

a přímo na hladině jímky obě 
zařízení opět propojit a zpro-
voznit. Vyžádalo si to nasa-
zení jak našich zaměstnan-
ců, tak pomocné mechaniza-
ce. Vše navíc probíhalo právě 
ve dnech, kdy panoval silný ví-
tr doprovázený deštěm a sně-
žením, což práce v terénu ještě 
ztěžovalo,“ připomněl vedou-
cí. Čerpání důlních vod při-
tom nemohlo být ani na oka-
mžik zastaveno. 
Závadu se podařilo odstranit 
během tří pracovních dnů dí-
ky obrovskému nasazení za-
městnanců úseků odvodně-
ní i pomocné mechanizace 
a provoz hlavní čerpací stani-
ce v lomu ČSA mohl být obno-
ven ve standardním režimu. 
Čerpání důlních vod i nadále 
pokračuje na maximální vý-
kon.                                      (red)

Potrubí nevydrželo nápor mrazivého počasí
Zatímco během loňska se většina regionu po-
týkala s nedostatkem vody, v prvních týdnech 
nového roku nastala situace přesně opačná. 
Úsek odvodnění Severní energetické si sice na 
nedostatek vody nemohl stěžovat ani v  nej-
sušších měsících, v lednu ale jeho zařízení jela 
naplno. 

Spojit obě vertikální erpadla bylo pot eba p ímo na hladině jímky hlavní erpací stanice lomu SA. Foto: 
(pim)

„Jedná se o první a zatím je-
diný vůz tohoto typu, který 
jsme pořídili. Pokud víme, ni-
kde v okolí terénní automobi-
ly UAZ nevyužívají. Prozatím 
jsme ho koupili prostřednic-
tvím společnosti Servis Lea-
sing pro potřeby pomocné me-
chanizace a autodopravy, ale 
pokud budou mít těžební spo-
lečnosti zájem, mají samozřej-
mě šanci si jej vypůjčit a vy-
zkoušet,“ uvedl Roman Bauer, 
vedoucí pomocné mechaniza-
ce a autodopravy Coal Servi-
ces.
Pětimístný UAZ Patriot Pickup 
patří do kategorie vozů N1G 
třídy 3. Co se rozměrů týče, je 
nejblíže i v Česku běžně vyu-
žívaným vozům Volkswagen 
Amarok. Je vybaven benzi-
novým motorem o výkonu 
110 kW a objemu 2693 kubí-
ků. Speci ikem tohoto terén-
ního vozu jsou dvě tuhé ná-

pravy, přední odpružení je 
řešeno vinutými pružinami, 
zadní naopak listovými pé-
ry. Nástavba pickup není inte-
grována v karoserii vozu, ale 
je samostatně uchycena pruž-
nými silentbloky k šasi vozi-
dla. To by automobilu mělo 
pomáhat v lepší průjezdnosti 
v terénu. Vana pickup je navíc 
hlubší, než je u ostatních vozů 
používaných v těžebních spo-
lečnostech obvyklé. 
„Nový UAZ jsme sice objedná-
vali už v květnu, dodávka se 
ale zpozdila, protože se čekalo 
na modelovou řadu 2019, kte-
rá už je osazena výkonnějšími 
motory. Kromě toho byl vůz na 
základě našich požadavků vy-
baven klimatizací. Dalším spe-
ci ikem našeho automobilu je 
mechanické řazení přídavné 
převodovky, protože i v tom-
to případě se snažíme jít ces-
tou minimálního vybavení au-

tomobilů elektronikou, která 
v těžebním provozu dostává 
nejvíce zabrat,“ doplnil Bauer. 
UAZ Patriot Pickup prozatím 
zůstává jediným automobi-
lem tohoto typu ve společnos-
tech skupiny Sev.en Energy, 

zda přibydou další se ukáže 
až po důkladném prověření 
v provozu. Pomocná mecha-
nizace a autodoprava ale rus-
ká vozidla už využívá, zřejmě 
nejznámější je rozvozový vůz 
UAZ 2206, takzvaná buchan-

ka, která slouží už pátým ro-
kem. V těžebních lokalitách 
se osvědčily i nákladní auto-
mobily a jeřáby Kamaz, stejně 
tak rozvozové automobily té-
že značky.  

(pim)

Místo tajgy teď terénní UAZ brázdí šachtu
Od poloviny ledna je především v lokalitě ČSA 
možné zahlédnout nový terénní vůz.  K běžně 
používaným Fordům Ranger a Toyotám Hilux 
se přidal ruský UAZ Patriot Pickup. 

Nový terénní vůz UAZ se za adí k běžně používaným automobilům Ford Ranger a Toyota Hilux. Foto: (pim)

Prodali téměř polovinu produkce
Elektrárna Chvaletice vloni prodala 346 tisíc 
tun vedlejších energetických produktů (VEP), 
což představuje zhruba 37 % z celkové produkce.

Nový korporátní design 
včetně nového loga používá 
od ledna energetická sku-
pina Sev.en Energy. Skupi-
na zahrnuje dva hnědouhel-
né lomy na Mostecku, elek-
trárnu ve Chvaleticích a je 
významným obchodníkem 
s energií.
Novou vizuální identitu navrh-
la česká komunikační agentu-
ra Comtech_CAN, cílem zadá-
ní bylo re lektovat nové úko-
ly, které na Sev.en 
Energy klade období 
přechodu mezi kla-
sickou energetikou 
a budoucím plným 
využitím obnovitel-
ných zdrojů. Rede-
sign je součástí restrukturali-
zace irmy včetně nového ma-
nagementu a většího zaměření 
na expanzi doma i v Evropě.
Na základě nově stanovené 
strategie vznikla moderní kor-
porátní gra ická identita, mě-
ní se webové stránky, a došlo 
k vývoji loga společnosti tak, 
aby odpovídalo aktuálnímu 
poslání irmy. 
„Zelená a černá barva po stale-
tí náležejí k hornickému řemes-
lu, a proto je tato kombinace 
barev přirozená a silná. Sev.en 

Energy se ale za svojí existenci 
posunula od těžařské podsta-
ty k moderní výrobě elektrické 
energie. Tuto změnu jsme zdů-
raznili v novém barevném kódu 
značky. Od zemité zelené se po-
souváme k moderní energetic-
ké barvě Future Green. A těžař-
ská černá barva se transformo-
vala do průmyslového odstínu 
šedé Industry Grey. Tyto nové 
odstíny, navržené naším desig-
nérským oddělením, přirozeně 

souvisejí s klíčovými činnostmi 
Sev.en Energy,“ říká Petr Vla-
sák, kreativní ředitel agentury 
Comtech_CAN.
V současné době dochází také 
ke gra ickému a komunikační-
mu sjednocení vizuální identi-
ty všech irem, náležejících do 
skupiny Sev.en Energy. Skupi-
na hodlá novým designem ta-
ké více zdůraznit významnou 
roli, jakou hraje při obnově pří-
rody ovlivněné 150 let trvající 
těžbou severočeského energe-
tického uhlí.                          (red)

Skupina mění logo

dovolte mi, abych na začát-
ku nového roku poděko-
val vám všem za rok minu-
lý, neboť jsme v elektrárně 
ve Chvaleticích překročili 
hned několik rekordů. V ro-
ce 2018 jsme vyrobili his-
toricky nejvyšší množství 
elektrické energie 4,7 TWh, 
měli jsme nejvyšší měsíč-
ní i denní výrobu. Nastole-
ný trend pokračuje i v letoš-
ním roce, kdy už jsme denní 
rekord opět pokořili. Dařilo 
se nám i v prodeji vedlejších 
energetických produktů, kdy 
jsme prvně překročili hrani-
ci 300 tisíc prodaných tun, 

což představuje téměř 
40% úspěšnost pro-
deje. Má to dvojí pozi-
tivní efekt, neboť kaž-
dá tuna, kterou prodá-
me, nám šetří prostor 
pro ukládání a samo-
zřejmě zároveň snižuje 
i náklady na jejich ulo-
žení. Přestože je lať-
ka stanovena vysoko, 
doufám, že v tomto ro-
ce budeme ještě úspěš-
nější. Protože naším 
zájmem je, aby elekt-
rárna přispěla k co nej-
vyšším výdělkům celé 

skupiny, byla co nejefektiv-
nější a přinášela tak majite-
li co nejvyšší přidanou hod-
notu.
V roce 2019 máme před se-
bou hned několik náročných 
úkolů. Nejaktuálnějším je 
příprava na nové limity emi-
sí BREF/BAT, které vstoupí 
v platnost v roce 2021. Přes-
tože elektrárna masivně in-
vestuje do zařízení, požádala 
v souladu se zákonem o vý-
jimku, která se týká emisí 
oxidů dusíku a zbytkové rtu-
ti, jejichž koncentrace se po 
modernizaci budou pohybo-
vat těsně nad nově stanove-

nými hranicemi. V letošním 
roce budeme věnovat pozor-
nost projektu Opravy bloků 
B1 a B2, kdy se společnos-
tí Sev.en Engineering, gene-
rálním dodavatelem toho-
to projektu, se zaměřujeme 
na kvalitní přípravu a vý-
běr dodavatelů jednotlivých 
oprav technologií bloků B1 
a B2, které proběhnou v ro-
ce 2021. Neposledním úko-
lem je dokončení oprav blo-
ků B3 a B4. S tím vším je sa-
mozřejmě spojena oblast 
personální. Musíme najít 
kvalitní personál nejen pro 
provoz elektrárny, kde bude-
me nahrazovat zaměstnan-
ce odcházející do důchodu, 
ale i odborně znalé projekto-
vé manažery, site manažery 
a koordinátory pro budoucí 
projekty, které budou schvá-
leny k realizaci. To je velký 
úkol a závazek.  
Jsem však přesvědčen, že 
společnými silami všechny 
úkoly a výzvy zdárně splní-
me a budeme i nadále pro-
sperujícím a důležitým člán-
kem skupiny Sev.en Energy.

Václav Matys,
generální ředitel 

Sev.en EC

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Míchací centrum. Místo, kde se vyrábí stabilizát. Foto: Sev.en EC

Poslední z více než pěti set 
hektarů zrekultivovaných 
ploch předala před kon-
cem roku společnost Re-
kultivace zpět státu. Za-
kázky, na nichž irma pra-
covala déle než 10 let, za 
zhruba půl miliardy korun 
byly inancovány z takzva-
ných vládních 15 ekomili-
ard. 
„Zakázky ze státních pro-
středků probíhaly ve dvou až 
třech cyklech. První z těchto 
akcí v hodnotě jednotek mi-
lionů korun jsme realizova-
li v roce 2003 na území Stři-
mické a následně Růžodolské 
výsypky,“ vysvětlil Tomáš Šo-
lar, ředitel společnosti Rekul-
tivace. Podstatně větší zakáz-
ky Rekultivace získaly v sou-
těži v letech 2006 až 2008. 
Jednalo se o komplexní re-
kultivaci území od terénních 
úprav, výsadby, až po ná-
slednou pěstební péči, která 
skončila na sklonku loňského 
roku v lokalitě Obránců míru 
a v okolí lomu Vršany. „Vů-
bec největší zakázkou inan-
covanou ze státních prostřed-
ků byla sanace severozápad-
ních svahů lomu ČSA, na které 
jsme začali pracovat zhruba 
v roce 2010,“ doplnil ředitel. 
Každá z etap zahrnovala úze-

mí o rozloze přibližně pade-
sát hektarů, v okolí lomu ČSA 
na ploše ještě o něco větší. Ve 
většině případů se na těchto 
plochách realizovaly lesnic-
ké a ostatní rekultivace. Prá-
ce zahrnovaly také vybudo-
vání obslužných komunika-
cí a odvodnění. „Důležité je, 
že se jednalo o komplexní re-
kultivace daného území, tak-
že před koncem loňského ro-
ku došlo k inálnímu předání 
území s ukončenou rekulti-
vací. Splnili jsme tak veškeré 
podmínky obnovy krajiny po 
těžbě, které pro nás vyplýva-
jí z legislativy i všechny poža-
davky státních orgánů,“ uve-
dl ředitel s tím, že na území 
v okolí bývalého lomu Obrán-
ců míru zbývá dokončit po-
slední malá část rekultivací. 
Práce inancované ze stát-
ních peněz pro Rekultivace 
úplně nekončí. Poslední za-
kázka v současné době pro-
bíhá na výsypce lomu ČSA. 
Kromě toho pokračují stan-
dardní rekultivační práce, 
které hradí těžební společ-
nosti z vlastních zdrojů. Le-
tos budou zaměstnanci Re-
kultivací pokračovat v okolí 
obou hlavních těžebních lo-
kalit skupiny Sev.en Energy. 

(red) 

Rekultivace dokončily zakázky
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KDYŽ SE ŘEKNE

Ilustra ní foto: Archiv DN

Vodoprávní úřad
Toto velmi odborně znějící pojmenování naznačuje, jakoby voda mě-
la úřad, který chrání její práva. A ve skutečnosti to tak doopravdy je. 
Veškeré nakládání s vodou se řídí takzvaným vodním zákonem, kte-
rý kromě povinností stanoví i ty, kdo na dodržování zákona dohlížejí. 
Obecné označení vodoprávní úřad zahrnuje celou řadu institucí. Kaž-
dá má přesně vymezené kompetence. Vodoprávními úřady jsou tak 
obecní úřady, takzvané újezdní úřady na území vojenských újezdů, 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a minister-
stva jako ústřední vodoprávní úřad. A ve výčtu nesmí chybět ani Čes-
ká inspekce životního prostředí, která má ze zákona stanovenou kon-
trolní činnost. 
Každý, kdo nějakým způsobem nakládá s vodou, šachty z toho samo-
zřejmě nevyjímaje, musí s vodoprávními úřady jednat a plnit povin-
nosti uložené vodním zákonem.                                                                                      (red)

De initivní tečku za odbo-
rářskými turnaji udělal 
o druhém svátku vánočním 
tradiční tenisový turnaj na 
kurtech v Jirkově. V létě se 
kvůli nepříznivému počasí 
na stejném místě stihl ode-
hrát turnaj pouze ve dvou-
hrách, zimní turnaj proto 
patřil čtyřhře.
Kvalitní a přátelské zázemí 
na jirkovských kurtech při-
spělo k hladkému průběhu 
turnaje. Přesto byly boje ur-
putné a dvojice si nedarova-
ly žádný balónek. Na vítězství 

nakonec dosáhla dvojice Petr 
Kohout a Radek Sopr, druhé 
místo obsadili Jaromír Franta 
a Luděk Zedek, který v prv-
ním zápase nahradil zraněné-
ho Petra Nováka. Třetí příčku 
vybojovala dvojice Martin Ju-
rec a Bronislav Vilhelm. Ne-
populární bramborová me-
daile zbyla na pár Kratochvíl 
-  Kvěš.
Účastníci si po skončení turna-
je pochvalovali kvalitu kurtů, 
občerstvení a ochotu personá-
lu tenisového klubu Jirkov.     

(red)

Čtyřhru dohráli o Vánocích
Ještě před koncem loň-
ského roku stihla z dílny 
oprav železničních kolejo-
vých vozidel (ŽKV) v lokali-
tě Obránců míru vyjet kom-
pletní souprava na převoz 
popílku, doplněná i novo-
tou zářící motorovou loko-
motivou typu 709.5. 
„Každoročně v dílně opravuje-
me jednu kompletní soupravu, 
která se v těžebních společnos-
tech používá na přepravu po-
pílku. Má dohromady dvanáct 
vozů, takže na renovaci jedno-
ho nám vychází přibližně mě-
síc,“ vysvětlil Antonín Karl, 
vedoucí úseku údržby ŽKV 
Coal Services. Loňská soupra-
va byla v pořadí už čtvrtá, kte-
rá prošla zdejší dílnou a le-
tos mají v plánu opravit další 
z celkových devíti. 
Železniční soupravy na pře-
pravu popílku z Počerad 
a Unipetrolu jsou speci ic-
ké v tom, že jejich oprava za-
hrnuje kromě mechanických 
částí i výměnu speciálních 
chemicky ošetřených plasto-
vých desek, kterými je kaž-
dý z vozů „vypolstrován“, aby 
převážené popílky v zimě ne-
namrzaly a lépe se s nimi ma-
nipulovalo. Takový vůz vyža-
duje i speciální čištění. 
Po opravě vyvezla železnič-
ní soupravu na popílek z díl-
ny rovněž čerstvě opravená 
lokomotiva 709.5, kterou ale 
obvykle v doprovodu vagonů 
na převoz popílku neuvidíte. 
Vozí totiž vlaky naložené uh-

lím do elektrárny v Počera-
dech. K železničním soupra-
vám s popílkem jsou připo-
jovány motorové lokomotivy 
typu 740 s větší tažnou sílou.
Na kolejích Coal Services se 
pohybuje celkem 17 moto-
rových lokomotiv. Nejpočet-
nější zastoupení má právě 

typ 709.5, kterých společnost 
využívá osm. „Loňská loko-
motiva byla už v pořadí pá-
tým strojem tohoto typu, kte-
rý jsme vlastními silami v díl-
ně opravili. V letošním roce se 
chystáme na generálku dalších 
dvou,“ doplnil Antonín Karl.                                      

  (red)

Generálky ještě neskončily

Nově opravená lokomotiva s kompletní soupravou na p epravu popíl-
ku. Obvykle ale tento typ lokomotiv táhne vlaky s uhlím do po eradské 
elektrárny. Foto: (pim)

První zastávkou je labora-
toř vod. Už z názvu je patr-
né, čím se zabývá. Na denním 
pořádku jsou rozbory a odbě-
ry důlních a odpadních vod 
pro společnosti skupiny Sev.
en Energy, a protože se jed-
ná o akreditovanou labora-
toř, poskytuje své služby i ex-
terním zákazníkům. Kontrola 
a sledování kvality vody vy-
pouštěné z provozů zpět do 
vodoteče je pro těžební spo-
lečnost ze zákona povinná. 

Každý musí umět všechno
V šachetní organizační struk-
tuře je laboratoř důležitou 
součástí úseku odvodnění 

a sídlí na dalším ze stěžejních 
pracovišť úseku - úpravně 
důlních vod ČSA. „Kompletní 
osazenstvo laboratoře tvoří 
trojice zaměstnanců. Vedoucí, 
manažer kvality a laborant-
ka. Každý musí umět všech-
no, abychom se vzájemně za-
stoupili, při tak malém počtu 
osob je to vlastně nezbytnost,“ 
uvedla vedoucí laborato-
ře Marie Humrová. „Pracuje-
me v ranních osmihodinových 
směnách v pětidenním pra-
covním týdnu, ovšem pokud je 
potřeba, jako se to stalo těsně 
před koncem loňského roku, 
jsme schopni odebírat vzorky 
a zpracovávat je i mimo ob-

vyklý pracovní cyklus,“ dopl-
nila vedoucí. 

I voda má jasná pravidla
Ráno se začíná v laboratoři 
tím, že vzorkařka vyráží do 
terénu odebrat vzorky. Vodu 
pro laboratorní rozbory nelze 
brát odkudkoli, naopak pří-
mo z legislativy jsou přesně 
stanovená místa, kde je po-
třeba vzorky odebírat. Kaž-
dý den v laboratoři zpraco-
vávají tři až pět vzorků, které 
se sem dopravují ve speciál-
ních litrových vzorkovnicích. 
Pro zpracování vzorků jsou 
legislativně stanovené lhůty, 
například odpadní vody, vo-
da z čističek odpadních vod 
a úpraven důlních vod v loka-
litách ČSA i Vršany se zpraco-
vávají s měsíční periodicitou. 
„Ke každému vzorku se vypl-
ňuje průvodka a následně se 
předává do laboratoře, kde se 
provádějí požadované analý-
zy. Ještě týž den, nejpozději do 
druhého dne, se zpracováva-
jí protokoly,“ doplnila vedou-
cí. Důležitá je provázanost 
s dalšími činnostmi na šach-
tě, laboratorní údaje využí-
vají vedoucí úseků a revír-
níci při řízení provozu. Vý-
sledky jednotlivých rozborů 
se zakládají a jedenkrát roč-
ně se odesílají vodoprávní-
mu orgánu.   

Z vody vyčtou cokoli
Pro někoho může být až za-
rážející, jaké hodnoty se 
u vod sledují. Svou roli sa-
mozřejmě hraje fakt, že se 
jedná o důlní vody, které ma-
jí své zvláštnosti. V laborato-
ři zjišťují například pH vody, 
nerozpuštěné a rozpuštěné 
látky, obsah železa, manga-
nu, síranů, chemickou spo-
třebu kyslíku, amonné ionty, 
vápník, hořčík a chloridy, ale 
také třeba elektrickou kon-
duktivitu. Pro všechny tyto 

rozbory má laboratoř akre-
ditaci, která není automa-
tická, ale musí se pravidelně 
obnovovat. Tento proces se 
nazývá reakreditace a labo-
ratoř při něm prokazuje, že 
si ve všech svých činnostech 
udržuje potřebnou kvalitu. 
„Kontrolních mechanizmů je 
ovšem více, každoročně pro-

bíhají takzvané dozorové ná-
vštěvy zástupců společnosti 
ASLAB, která je naším dozo-
rovým orgánem. Jednou roč-
ně se konají i mezilaborator-
ní porovnávací zkoušky, kde 
si vzájemně ověřujeme akre-
ditované metody,“ dodala ve-
doucí.                                

 (red)

Laboratoř, kde dokonale rozeberou vodu
Po představování různých profesí na šachtě 
se letos chceme v  Důlních novinách zaměřit 
na konkrétní pracoviště, která jsou důležitou 
součástí těžebních i  obslužných společností 
skupiny Sev.en Energy. 

Z odebraných vzorků vody se v laborato i provádí ada rozborů, nap í-
klad chemická spot eba kyslíku.  Foto: (pim)

Na některé rozbory je zapot ebí speciální p ístrojové vybavení. Foto: 
(pim)

Pokračování ze strany 1
„Pokud jde o rtuť, Česká re-
publika dosud neměla limi-
ty pro tyto emise stanoveny. 
Navíc neexistuje prověřený 
způsob, jak zajistit spolehli-
vé kontinuální měření těchto 
škodlivin. Proto se očekává, že 
o udělení výjimky požádá vět-
šina evropských výrobců elek-

třiny a tepla,“ doplňuje Vác-
lav Matys.
Evropské směrnice IED 
i BREF/BAT a český zákon 
o ochraně ovzduší umožňují 
udělit výjimku v případě, že in-
vestice do splnění limitů je ne-
úměrně vysoká oproti dosaže-
nému zlepšení životního pro-
středí. 

Elektrárna je jedi-
ný zdroj elektrické 
energie v Pardu-
bickém kraji, kte-
rý je certi ikova-
ný na tzv. ostrov-
ní provoz a start 
ze tmy v případě 
blackout. Je neza-
stupitelnou sou-
částí energetické 
sítě v Pardubic-
kém kraji v přípa-
dě poruchy či na-
rušení přenosové 
soustavy ČR.
Aktuální mo-
dernizací vrcho-
lí dlouhodobý proces,  kterým 
se Sev.en EC zařadila mezi nej-
modernější výrobce elektřiny 
v ČR. Podle o iciálních zpráv 
o stavu životního prostředí zů-
stávají největšími znečišťova-
teli lokální topeniště a dopra-
va. 
Elektrárna od začátku 90. let 
snížila emise SO2 o 97 %, emi-

se NOX o 74 %, emisi TZL o 91 
% a emise CO o 82 %. Díky 
právě probíhající investici bu-
dou emise nadále klesat. 
Graf vyjadřuje vzájemný vztah 
mezi inančními prostřed-
ky investovanými do snižová-
ní emisí a jejich maximálním 
možným snížením. Jde o ne-
přímou úměru – množství vy-

naložených peněz neznamená 
stejně významné snížení emi-
tovaných látek. Zatímco me-
zi lety 2013 – 2020 přinese 
investovaná miliarda snížení 
emisí téměř o polovinu, po ro-
ce 2020 by další snížení o pou-
hé 1,7 % znamenalo náklady 
převyšující 1,4 mld. Kč. 

(red)

Sev.en EC pokračuje v miliardové investici

Snížení emisí NOX vs. náklady Sev.en EC (emise na 1 vyrobenou TWh)

Historický vývoj emisí elektrárny ve Chvaleticích

Josef Kratochvíl a Ji í Kvěš (zleva) p es veškerou snahu nakonec skon-
ili tvrtí. Foto: Archiv DN

LABORATOŘ VOD
  Je součástí úseku odvodnění Severní energetické
  Zajišťuje odběry a rozbory důlních a odpadních vod 

pro společnosti skupiny Sev.en Energy, díky akredita-
ci i pro externí zákazníky

  Sídlí na Úpravně důlních vod ČSA
  Má tři zaměstnance – vedoucí, laborantka a manažer 

kvality
  Pracuje v ranních osmihodinových směnách v pěti-

denním pracovním týdnu, v mimořádných případech 
i o svátcích a víkendech
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V mosteckém dětském domově 
příspěvek už několik let využí-
vají k nákupu nového vybavení, 
od nábytku až po nové počíta-
če, které slouží nejen pro zába-
vu, ale také k přípravě do školy. 
V kojeneckém ústavu prostřed-

ky od těžařů dlouhá léta slouži-
ly k inancování ozdravných po-
bytů pro děti, letos by zde rádi 
zvelebili zahradu a okolí budo-
vy, kde sídlí. 
Za poslední dekádu vzájem-
né spolupráce těžaři věnova-

li těmto třem dětským zaříze-
ním zhruba půl druhého milio-
nu korun.
Symbolické šeky zástupcům 
dětských domovů a kojenec-
kého ústavu předával Vladimír 
Rouček, generální ředitel těžeb-

ních společností skupiny Sev.en 
Energy, na pódiu mosteckého 
městského divadla během slav-
nostního předvánočního kon-
certu pěveckého sboru Korálek. 
Výběr této akce nebyl náhodný. 
Dětský pěvecký sbor působí při 
mostecké základní škole v uli-
ci Obránců míru, která v roce 
2018 uspěla v grantovém pro-
gramu Chytré hlavy pro Sever, 
jejž už devátým rokem vypi-
suje Vršanská uhelná na pod-

poru vzdělávání na Mostecku. 
Základní škola v ulici Obránců 
míru byla jednou ze sedmi zá-
kladních a dvou středních škol, 
které vloni získaly podporu 
na modernizaci svých učeben. 
Zdejší žáci se tak mohou těšit 
na nové vybavení kabinetu pří-
rodních věd. 
Za dobu existence grantu Chyt-
ré hlavy získaly školy v regio-
nu od Vršanské uhelné více než 
17 milionů korun.                       (red)

Těžební společnosti nezapomínají na děti
Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy se už řadu let snaží dělat ra-
dost dětem z dětských domovů v Mostě a Hoře Svaté Kateřiny a z mos-
teckého kojeneckého ústavu. Tato zařízení také vloni těsně před vánoč-
ními svátky obdržela po padesáti tisících korunách.

Vladimír Rou ek, generální editel těžebních spole ností skupiny Sev.en Energy, p edal symbolické šeky dětským domovům a kojeneckému ústavu tentokrát na pódiu mosteckého 
divadla. Foto: (pim)

Populárním Černým andě-
lům se doslova den před kon-
cem roku podařilo na domácí 
půdě vybojovat první velkou 
trofej letošní sezony, Český 

pohár v házené žen. V turnaji 
Final4, kterého se účastní čty-
ři nejlepší týmy, se mostecké 
hráčky střetly nejprve v ner-
vy drásajícím semi inále s Po-

rubou, kterou zdolaly až po 
sedmičkovém rozstřelu. Ve i-
nále s tradičními rivalkami ze 
Slavie už Černí andělé nene-
chali nic náhodě a mohli po 
roce opět zvednout nad hla-
vu trofej pro vítěze Českého 
poháru. 
Žádné velké oslavy se ale ne-
konaly, protože jen necelý tý-
den po pohárovém úspěchu 
už mosteckým házenkářkám 

opět začaly ligové povinnos-
ti. V domácí sportovní ha-
le se však zkraje nového ro-
ku nepředvedly. První troji-
ce zápasů je čekala postupně 
ve Zlíně, Písku a následně 
v Prešově. Všechny tři zápasy 
Černí andělé úspěšně zvládli 
a mohli se tak připravovat na 
první domácí střetnutí v roce 
2019 proti silnému týmu Šaľy 
(hrálo se až po uzávěrce toho-
to vydání Důlních novin). 
Fanoušci házené ale nemusí 
mít strach, mostecké házen-
kářky se v domácí sportovní 
hale představí v únoru hned 
dvakrát, a to ve velmi atrak-
tivních soubojích. 
Už 9. února hostí tým Iuven-
ty Michalovce, se kterým se 
pravidelně přetahují o nej-
vyšší příčky česko-slovenské 
MOL ligy. Poslední únorovou 
sobotu se v Mostě představí 
družstvo Veselí nad Moravou, 
vedené bývalým mosteckým 
koučem Ľubošem Hudákem, 
kterému se už v letošní sezo-
ně podařilo Černé anděly po-
razit.                                    (red) 

Český pohár Černým andělům neunikl

 erní andělé získali p ed koncem roku první letošní velkou trofej ‒ eský pohár. Foto: (pim)

Destinační agentura se lo-
ni soustředila na hornic-
kou krajinu Krušnohoří 
a vydala brožuru nazvanou 
Hornická stezka Krušných 
hor s tipy na zajímavá mís-
ta spojená s hornictvím. 
Zpestřením výletů může být 
i sbírání speciální edice tu-
ristických vizitek označe-
ných logem Hornické stezky. 
Na projektu agentura spolu-
pracovala také s Vršanskou 
uhelnou a Severní energetic-
kou. 
Kromě výletů po místech spo-
jených s hornictvím, mohou 
turisté využít například prů-
vodce po židovských památ-
kách Krušných hor, kterého 
v loňském roce destinační 
agentura rovněž vydala. 
Na letošní rok destinační 
agentura připravuje doslova 
lahůdku. Vydání Gastro prů-
vodce Krušnými horami, kde 
zájemci najdou kromě tipů, 
kde se dobře najíst také re-
gionální recepty, rozhovory 
s chovateli, pěstiteli nebo ku-
chaři.                                    (red)

Užiteční průvodci 
po horách 

Mostecké házenkářky DHK Baník Most, jejichž 
generálním partnerem je Vršanská uhelná, 
mají za sebou úspěšný konec loňského roku, 
ale také vydařený vstup do další části sezony.

LEDEN
Odstavený velkostroj 
KU300/K97 posílil těžbu ve 
Vršanské uhelné. Jedná se 
o jediné uhelné rypadlo, kte-
ré těží uhlí přímo do želez-
ničních souprav. 
Významné jubileum si při-
pomněli ve chvaletické elek-
trárně. První blok byl uve-
den do zkušebního provozu 
23. prosince 1977. Když 
v květnu 1971 byla výstav-
ba elektrárny schválena, jed-
nalo se o jednu z největších 
a nejmodernějších v tehdej-
ším Československu. Její kon-
cepční a projekční řešení by-
lo na světové úrovni. Náklady 
na stavbu tehdy činily 3, 976 
miliardy korun.  

ÚNOR
První novou učebnou v ro-
ce 2018, kterou z grantové-
ho programu Chytré hlavy 
pro Sever podpořila Vršan-
ská uhelná, se pochlubilo lit-
vínovské gymnázium, kde za 
230 tisíc korun nakoupili ze-
jména špičkové mikrosko-
py umožňující přenášet data 
do počítače, projektoru, ale 
i do chytrých telefonů. Novou 
učebnu elektro vybudova-
li pro změnu v mezibořském 
Educhemu a pomůcky pro 
výuku fyziky a biologie poří-
dili z Chytrých hlav ve zdra-
votnické škole VOŠ, OA, SPŠ 
a SZŠ v Mostě. 
Nově vznikající holding Sev.
en Energy ohlásil vstup na 
evropský trh. Klíčovou udá-
lostí bylo vyčlenění obchod-
níka s komoditami do sa-
mostatné společnosti Sev.
en Commodities. V jejím če-
le stojí Michal Skalka. Dal-
ším výrazným počinem by-
lo vytvoření samostatné spo-
lečnosti Sev.en Engineering, 

která zajišťuje inženýrské 
a technicko-expertní činnos-
ti ve skupině. Společnost Sev.
en Engineering řídí Jan Žižka. 

BŘEZEN 
Příkupové depo, zkráceně 
jen Příkupy, má ve Vršan-
ské uhelné dlouhou tradi-
ci a v loňském roce opět oži-
lo. Po přerušení provozu Pří-
kupů v roce 2013 byly opět 
zprovozněny a pomáhají Vr-
šanské ve výrobě průmyslo-
vých směsí. 

DUBEN
Výstavba přeložek produk-
tovodu v takzvaném Hořan-
ském koridoru se poprvé na 
jaře loňského roku dotkla 
přímo těžební technologie. 
Bylo potřeba rozebrat dvě 
linky pásové dopravy v dél-
ce zhruba sedmdesáti metrů. 

KVĚTEN 
Populární Černí andělé, kte-
ré dlouhodobě podporuje 
Vršanská uhelná, vybojova-
li už šestý český titul v řa-
dě a doplnili takzvaný triple, 
když kromě něj získali také 
Český pohár a zlaté medaile 
za vítězství v česko-sloven-
ské MOL lize. 
Další trojici aut značky Ka-
maz pořídila společnost 
Czech Coal Power. Kromě 
dvou jeřábů také vozidlo na 
rozvoz zaměstnanců. 

ČERVEN
Hlubináři v lomu ČSA dosta-
li nového pomocníka - razi-
cí kombajn KCH100 (AM50). 
Generálkovaný stroj, který 
výrazně usnadní práci, při-
vezli na sever Čech zástupci 
výrobce z Polska.  
Jedno z nejvýznamnějších 
báňských ocenění, sošku 

Zlatého Permona za vynika-
jící výsledky v oblasti bez-
pečnosti práce za rok 2017, 
získala již potřetí Sever-
ní energetická. V roce 2017 
nezaznamenala žádný smr-
telný ani závažný pracovní 
úraz. 
Samoživitelky na Mostec-
ku mohou řešit své problé-
my v nově otevřené poboč-
ce obecně prospěšné spo-
lečnosti Women for Women, 
za kterou stojí manželé Iva-
na a Pavel Tykačovi. Mostec-
ká pobočka sídlí v ulici Vác-
lava Řezáče. 

ČERVENEC
Entomologický průzkum na 
složišti elektrárny Chvaleti-
ce prováděli zaměstnanci Bi-
ologického centra Akademie 
věd ČR. Práce akademiků by-
la součástí rozsáhlejšího vý-
zkumu postindustriálních 
stanovišť, na kterém Ento-
mologický ústav Akademie 
věd dlouhodobě spolupracu-
je s Jihočeskou univerzitou 
a Univerzitou Karlovou. 
Historicky nejvyšší denní 
(18,5 GWh) i měsíční výrobu 
(511 GWh) elektrické ener-
gie dosáhla elektrárna Chva-
letice. 

SRPEN
Skupina Sev.en Energy se 
stala členem VGB Power-
Tech, mezinárodní asociace 
zabývající se výrobou a skla-
dováním elektřiny a tepla. 
Oblíbené malířské sympozi-
um, které se od loňského ro-
ku koná pod názvem Barev-
ný Benedikt, přilákalo deset 
malířů, kteří v Mostě strávili 
týden prací na svých výtvar-
ných dílech. Tradičním part-
nerem přehlídky je Vršanská 
uhelná. 

ZÁŘÍ
Do pozice CEO nově strukturo-
vaného holdingu Sev.en Ener-
gy byl jmenován Luboš Pavlas. 
V čele elektrárny Sev.en EC ho 
vystřídal Václav Matys.
Tisícovky zaměstnanců společ-
ností skupiny Sev.en Energy si 
našly cestu na některou z ak-
cí oslav Dne  horníků. V rám-
ci Mostecké slavnosti byla pro 
ně vyčleněna speciální zábav-
ná zóna. Druhou akcí byl Mega-
šachťák v mosteckém kultur-
ním domě Repre. 
Inline bruslaři všech věkových 
kategorií a dovedností se sešli 
na dráze kolem jezera Matylda 
v Mostě, kde se opět konal po-
pulární inline maraton pod hla-
vičkou Vršanské uhelné. 
Pět let si připomněl projekt 
Obědy pro děti, který spustila 
společnost Women for Women 
manželů Tykačových. Od té do-
by bylo vydáno zhruba 18 000 
obědů pro školáky z celé České 
republiky za více než 63 milio-
nů korun. 

ŘÍJEN
Skládkový stroj USSK1 ve Vr-
šanské uhelné se vrátil do pro-
vozu. Práce na opravách stroje, 
k jehož nehodě došlo v únoru, 
probíhaly velmi intenzivně od 
března. 
Společnost Czech Coal Power 
se stala součástí Coal Services, 
vznikl provoz pomocné mecha-
nizace a autodopravy. Do Coal 
Services přešlo všech 281 za-
městnanců Czech Coal Power. 

LISTOPAD
V Úpravně uhlí v Komořanech 
skončila výměna třídičů na vý-

robu tříděného uhlí. Postupně 
jich bylo vyměněno všech osm 
a vznikl zde díky tomu evrop-
ský unikát. V žádném z okol-
ních států není možné vidět 
tak početné „hnízdo“ třídičů 
na jednom místě. Třídiče se 
využívají na výrobu ořechu 2 
a hruboprachu. 
Nové pracoviště technologic-
kého dispečinku v úpravně 
uhlí bylo vybaveno zobrazo-
vacím panelem a byl tak do-
končen dlouhodobý projekt 
modernizace řídicího systému 
úpravny. 
Osmdesát jednotlivců a irem 
převzalo ocenění Konfedera-
ce zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů (KZPS) 
ČR za mimořádný přínos roz-
voji podnikání. Jedním z oce-
něných byl i Vladimír Rou-
ček, generální ředitel těžeb-
ních společností skupiny Sev.
en Energy. 

PROSINEC
Finanční tým skupiny Sev.en 
Energy posílil před koncem 
roku Jiří Postolka. Stal se jed-
ním z jednatelů společnos-
ti Sev.en Services a inančním 
ředitelem celé skupiny. Bude 
dohlížet na inanční operace 
a zaměří se také na posílení 
kontrolní činnosti. 
Osm báňských záchranářů 
převzalo záchranářské zásluž-
né kříže. Rezortní medaile Jiří-
ho Agricoly za zásluhy o české 
hornictví získali Vladimír Sou-
ček, dlouholetý ředitel kolejo-
vé dopravy Coal Services a Ar-
nošt Ševčík, místopředseda 
Sdružení odborových organi-
zací skupiny Czech Coal.  (red)

Ohlédnutí za událostmi loňského roku
Rok 2018 byl na události bohatý, připomínáme alespoň některé zají-
mavosti, jichž jsme byli na šachtě i v regionu svědkem.

Poprvé se vloni oslavy Dne horníků rozdělily na dvě ásti. Jednou 
z nich byl Megašach ák v mosteckém Repre. Foto: Archiv DN

Na podzim se vrátil po opravě zpět do provozu ve Vršanech skládkový stroj USSK1. Foto: Archiv DN 
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Michal Soukup
   42 let, pochází z Plzně, žije v Oseku

  ženatý, má tři děti

  vystudoval archeologii a etnologii na Ma-
sarykově Univerzitě v Brně

  pracoval v archeologických odděleních muzeí v Par-
dubicích a Teplicích, v žateckém pracovišti Ar-
cheologického ústavu Akademie věd ČR Praha

  od roku 2015 je ředitelem mosteckého muzea, které 
nyní nese název Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Také letos se proto u pomní-
ku obětem neštěstí konal piet-
ní akt za účasti zástupců hor-
nických organizací, měst, obcí 
a spolků z Česka i Saska. Pří-
tomní si tentokrát připomněli 
nejen oběti nelsonské katastro-
fy, ale všechny oběti hornické-
ho povolání, včetně třinácti 
havířů z předvánoční havárie 
v Dole ČSM ve Stonavě na Kar-
vinsku. Řečníci během pietního 
aktu vyzdvihli náročnost havíř-
ské profese a zároveň doplnili 
i smutnou statistiku, která ho-
voří o tom, že obětí při výkonu 
tohoto povolání během posled-
ních let přibylo. Smuteční akt 
zakončil havířský pochod do 
centra Oseka. 
Havárie na Dole Nelson v Ose-
ku je druhým největším důlním 
neštěstím v českých zemích 
a největší katastrofou na se-
veru Čech. K výbuchu došlo 3. 
ledna 1934 v 16:45 hodin. Tou 
dobou se v podzemí nacházela 
prakticky celá odpolední smě-
na, na povrch se bezprostřed-
ně po detonaci podařilo dostat 
jen čtyřem havířům. Počet obě-
tí neštěstí se vyšplhal na 142, 
další dva lidské životy si vyžá-
daly následné záchranné práce. 

Ve stejný den, jen o 29 let poz-
ději si požár na Dole Kateřina 
v Modlanech vyžádal patnáct 
lidských životů. Důl Kateřina 
byl založen v roce 1882 a v do-
bě havárie už to byl malý, téměř 
vyuhlený hlubinný důl, který 
čekala likvidace. Příčinou ne-
štěstí bylo samovznícení uhlí. 
Svou roli ale sehrála i řada ne-
šťastných náhod a pochybení. 
Provoz v Dole Kateřina po ha-
várii už nebyl nikdy obnoven 
a k de initivnímu uzavření do-
šlo 30. června 1964. 
Na leden připadá i další velké 
důlní neštěstí na Mostecku, ke 
kterému došlo 14. ledna 1902 
na Dole Jupiter v Komořanech. 
V tomto případě byl ale příči-
nou neštěstí průval povrcho-
vých vod. Celkem si tato kata-
strofa vyžádala 43 lidských ži-
votů včetně závodního dolu. Ve 
své době šlo o jednu z největ-
ších katastrof v historii dolová-
ní uhlí na severu. Pomník obě-
tem tohoto důlního neštěstí byl 
ze svého původního místa pře-
sunut na mostecký hřbitov, kde 
se nachází za objektem býva-
lého krematoria, dnes Meziná-
rodního památníku obětem II. 
světové války.                        (red)

V Oseku si připomněli oběti důlních neštěstí
Pětaosmdesát let uplynulo od jedné z  největ-
ších důlních katastrof historie. Na Dole Nelson 
v  Oseku zemřelo při důlním neštěstí 3. ledna 
1934 celkem 144 lidí. 

Uctít oběti důlního neštěstí k památníku do Oseka pravidelně p ijíždějí zástupci hornických organizací z es-
ka i saských hornických spolků.  Foto: (pim)

Území bývalé hnědouhel-
né šachty se složitým pod-
ložím komplikuje veškerou 
stavební činnost v oblasti je-
zera. Otevření pro veřejnost 
je proto nutné posunout na 
léto 2020. Jako částečnou 
kompenzaci připravuje měs-
to Most společně s Palivo-
vým kombinátem Ústí velký 
den otevřených dveří, který 
se uskuteční v létě letošního 
roku.
„Chápeme, že jezero Most je 
nyní nejvýznamnější rozvojo-
vou lokalitou města a veřej-
nost očekávala jeho otevření 
již v letošním roce. Rozhodně 
nechceme občany o tento zá-
žitek ochudit, a proto se vede-
ní města společně se zástup-
ci státního podniku Palivový 
kombinát Ústí rozhodlo při-

pravit pro veřejnost na léto le-
tošního roku velký den otevře-
ných dveří na jezeře Most, na 
kterém by prezentovalo veš-
keré realizované i do budouc-
na připravované záměry v té-
to oblasti. Doufáme, že tím-
to krokem veřejnosti alespoň 
částečně vykompenzujeme ne-
příjemné, ovšem nutné pro-
dloužení termínu otevření je-
zera Most,“ uvedl Jan Papare-
ga, primátor Mostu. 
Rozsáhlé investice v okolí je-
zera se týkají především vy-
budování potřebné základní 
infrastruktury, například ob-
služných komunikací, chod-
níků, parkovišť či přívodů 
elektřiny, vody, kanalizace, 
které jsou nezbytné pro roz-
voj a budoucí využit této lo-
kality. Vybudovány zde bu-

dou také nové pláže a insta-
lována plovoucí mola pro 
pohodlný vstup do vody, dále 
plovoucí zázemí pro kotvení 
plavidel jak pro veřejnost, tak 
pro městskou policii a vodní 
záchrannou službu.  Stavba-
řům ale komplikují práci slo-
žité geologické a hydrogeolo-
gické podmínky podloží bý-
valého hnědouhelného lomu 
a je tedy nutné provádět sta-
bilizaci podkladních vrstev. 
Od června 2017 se v lokali-
tě jezera Most realizují stav-
by inancované z programu 
na zahlazování vlivu důlních 
činností v Ústeckém a Karlo-
varském kraji a celková in-
vestice se blíží částce 600 mi-
lionů korun. Z velkých pro-
jektů stojí za zmínku před 
nedávnem dokončená ob-
nova silnice III/2565 Most 
– Mariánské Radčice, která 
tvoří zhruba 8 km dlouhou 
páteřní komunikaci kolem je-
zera. K užívání by měla být 
předána po kolaudaci na jaře 
letošního roku.                  (red)

Otevření jezera Most se o rok posouvá
Nejen mostecká veřejnost si bude muset na 
otevření jezera Most ještě rok počkat. Termín 
se posouvá na červen 2020 z důvodu nedokon-
čených stavebních prací v okolí jezera.

Nejvýznamnější změna 
letošního roku je asi slou ení 
s galerií výtvarného umění. 
Jak se vyrovnáváte s tím, že 
te  ídíte dvě organizace 
s rozdílným posláním?
Ony ale mají stejné poslání 
a je to podle mne návrat ke 
kořenům. Galerie totiž v ro-
ce 1969 vznikla oddělením od 
muzea, které mělo a dodnes 
má rozsáhlou sbírku výtvar-
ného umění. V muzeu se dřív 
dělaly především výstavy vý-
tvarného umění, k tomu Velká 
mostecká stávka a sem tam 
nějaké hornictví. Vystavova-
li se žijící umělci a v uvolně-

ných 60. letech i zahraniční. 
Rozdělení obou organizací 
bylo víceméně administrativ-
ním rozhodnutím. Dělení na 
galerie a muzea je taková čes-
ká anomálie. Ve světě existu-
jí prostě muzea, a ta se podle 
svého zaměření zabývají buď: 
uměním a designem nebo 
přírodou a vědou či historií 
a kulturou. Tady jsme se tro-
chu zamotali do slovíčkaření.

Jak se vám po padesáti letech 
na tuto tradici navazuje?
Naše první výstava – moder-
ní mozaika - se zdařila. Pro le-
tošek plánujeme v kostele tři 
výstavy – následovat budou 
fotogra ie a jako třetí plastiky, 
vše 20 a 21. století.

Chcete tedy navázat na 
Petra Svobodu, který se 
věnoval výhradně soudobé-
mu umění?
Využíváme dobrých vztahů 
s mnoha umělci a kurátory, 
ale práce galerijního kurátora 
a jeho přístup k umění je na-
tolik individuální, že je pros-
tě nelze zkopírovat. Chceme 
představit i staré umění, ale 
nespěcháme na to. Předsta-
vuji si, že by to bylo půl na půl. 

Poj me se te  podívat do 
muzejní budovy. Ta nepro-
žívá zrovna lehké období. 
Obložená lešením, ty i z pěti 
stálých expozic zav ené. 

Je to tak. Půdní expozice 
Krušnohoří je zavřená kvů-
li rekonstrukci střechy. Pří-
rodovědné expozice byly už 
za zenitem. Řídíme se pravi-
dlem, že stálá expozice se má 
budovat na deset let, neboť se 
mění technologie, poznatky 
i sbírky. Vloni například při-
byly tak úžasné exponáty mi-
nerálů a zkamenělin, že je na-
ší povinností je do nové expo-
zice umístit. Expozici nábytku 
jsme zrušili úplně, neboť kli-
matické podmínky tu neby-
ly dobré. Našli jsme ale opti-
mální řešení – nábytek je ny-
ní součástí prohlídek zámku 

Nový Hrad v Jimlíně, kde jsme 
dlouhé měsíce měřili teplotu 
a vlhkost, a víme, že je tam ve 
skvělých podmínkách. Podob-
ně jednáme o zapůjčení ná-
bytku do zámku v Litvínově.

A to se ještě letos chcete 
pustit do obnovy páté 
expozice?
Expozice Ulrika von Levet-
zow pochází z roku 1998 
a také vyžaduje proměnu. Na 
novém – vícejazyčném – po-
jetí pracujeme dlouhodobě. 
A hlavně si letos připomíná-
me 120. výročí její smrti, což 
samo o sobě k přestavbě ex-
pozice vybízí. Budeme chtít 
připomenout příběh nenapl-
něné lásky Ulriky a slavného 
básníka Goetheho, ale nezů-
stane jen u toho. Cítíme znač-
ný potenciál v zahraničních 
turistech, zejména z němec-
ky mluvících zemí, kterým 
v současné době vlastně ne-
máme co nabídnout.

Jen se to ale všechno sešlo 
do jediného roku...
Samozřejmě nejlepší by bylo 
udělat každý rok jednu expo-
zici, ale my se snažíme využít 
momentální situace, kdy se 
nám podařilo získat inance 
a existuje poptávka. Je to sice 
komplikované, ale když nevy-
užijeme příležitosti teď, mů-
že se nám stát, že zbylé ro-
ky budeme už jen oprašovat 

dvacet let staré vitríny. První 
půlka letošního roku tak bu-
de asi ještě trochu posmut-
nělá, muzeum plné materiá-
lu a řemeslníků, ale výhled je 
optimistický. Musíme zkrát-
ka improvizovat. Věřím, že 
v létě zmizí lešení, abychom 
mohli znovu využívat zahra-
du k venkovním akcím.

Jsou to skoro ty i roky, kdy 
jsme spolu naposledy vedli 
rozhovor pro Důlní noviny. 
Takže tu mám takovou ma-
lou inventuru vašich plánů. 
Poj me se na ni podívat. Bod 
íslo jedna ‒ otev ít muzeum 

ve ejnosti. Tady bych si 
zaškrtla splněno.
Z toho mám velkou radost. Ja-
ko příklad za všechny uvedu 
loňský Superfestival zdraví, 
kdy se na muzeum stála fron-
ta až od restaurace U Švejka. 

Během jediného dne prošlo 
muzeem kolem 2,5 tisíce lidí 
- veřejnost si k nám cestu na-
šla. Ne všichni chodí i na na-
še výstavní programy, ale vě-
dí o nás.

Revitalizace p írodovědných 
expozic je v běhu. Kdy se jich 
do káme?
První část – neživá příroda - 
by měla být hotova do konce 
letošního roku. Scénář je ho-
tov, vyrábíme nové exponá-
ty, řešíme vnitřní aranžmá. 
Věřím, že pro návštěvníky to 
bude velká změna.

Mám tu také poznamenáno 
‒ získat specialistu na dějiny 
hornictví.
Zde si napište, bohužel, ne-
splněno. Vysoké školy nebyly 
v poslední době schopny při-
pravit žádného specialistu. 
Těžíme ze spolupráce s Pod-
krušnohorským technickým 
muzeem v Kopistech, s od-
borníky z dolů. Zabývá se tím 
mnoho lidí, ale každý zná jen 
určitý segment. Takže tento 
úkol nám zůstává.

A ten, který zůstává a který 
jste i vy sám ozna il za zá-
sadní, je expozice věnovaná 
historii města Mostu...
Zjistili jsme, že to je oprav-
dový oříšek. Hlavním pro-
blémem je restaurování arte-
faktů ze starého Mostu, ať už 
jsou to umělecké předměty 
nebo třeba cechovní prapory. 

Řada těch předmětů prostě 
nesnese vystavení. A vyvstá-
vají i nové otázky ke koncep-
ci expozice. Po sloučení s ga-
lerií je před námi úkol připra-
vit stálou výstavu věnovanou 
výtvarnému umění, která 
bude obsahovat i předměty 
z Mostu. Zároveň jsme navá-
zali úzkou spolupráci s arche-
ologem Janem Klápště, který 
u nás s týmem studentů zpra-
covává nálezy středověkého 
Mostu. Věřím, že z toho vznik-
ne velmi ambiciózní prezen-
tace. Ale rozhodně to není tak, 

že jen čekáme. Jednáme o vý-
robě modelu starého města, 
hledáme a kupujeme mobili-
ář ze starého města. 
Zkrátka, je to větší úkol, než 
jsem si myslel. Byl jsem až 
příliš velký optimista. Na dru-
hé straně – dějinám regio-
nu se pořád věnujeme, i když 
menšími výstavami. 

Vloni jsme žili osmi kovými 
výro ími, která ještě i letos 
dobíhají. Co nás letos eká?
Už jsme zmínili výročí úmrtí 
Ulriky von Levetzow (1899), 
s ním souvisí i výročí naroze-
ní Johanna Wolfganga von Go-
ethe (1749) či Alexandra von 
Humboldta (1769-1859). Vý-
ročí úmrtí (1899) bude mít 
též Ludwig Schlesinger, kte-
rého už jsme jako zakladatele 
moderního historického bá-
dání připomínali vloni. Bude-
me mít zapůjčenu výstavu Po-
mníky velké války, která ješ-
tě navazuje na loňské výročí. 
Zlatým hřebem sezony, když 
ponecháme stranou expozice, 
by měla být výstava malíře Jo-
sefa Honyse, což byl tvůrce na 
pomezí slovesného a výtvar-
ného umění působící v seve-
rozápadních Čechách.    (kat)

Michal Soukup: Expozice dějin Mostu je oříšek
Kdyby byl Michal Soukup politikem, právě by mu skončilo první vo-
lební období. Do toho druhého vstupuje s  mnoha výzvami – k  muzeu 
přibyla galerie, většina stálých expozic je uzavřená a budova muzea 
je obestavěná lešením. Jak se s nimi ředitel Oblastního muzea a galerie 
v Mostě popasuje?

„Řídíme se pravidlem, že stálá expozice 
se má budovat na deset let, neboť se mění 
technologie, poznatky i sbírky.“

„První půlka letošního roku tak bude asi 
ještě trochu posmutnělá, muzeum plné 
materiálu a  řemeslníků, ale výhled je op-
timistický.“

Michal Soukup, editel Oblastního muzea a galerie v Mostě. Foto: (kat)

Na letošní rok připadá ce-
lá řada báňských výročí. A 
hned několik jich souvisí s 
jedním z dolů, jehož histo-
rie se už sice uzavřela, pat-
řil však k těm známějším z 
desítek hlubinných dolů na 
Mostecku. 
Většina lidí jej zná pod jmé-
nem Vítězný únor, tehdejší 
Severočeská uhelná akciová 
společnost v Mostě jej založila 
na sklonku 19. století. Aniž by 
to tehdy majitelé možná tuši-
li, byl to jejich poslední důl 
založený na Mostecku.  Do-
stal jméno Tegetthoff po Wil-
helmu von Tegetthoffovi, jed-
nom z nejvýznamnějších ra-
kousko-uherských admirálů. 
Hloubení jámy č. 1 začalo na 
podzim roku 1898, ovšem už 
v létě následujícího roku by-
lo zastaveno. Obnovilo se až v 
roce 1907, skutečná těžba ale 
začala až v roce 1909, kdy se 
vytěžilo 140 tisíc tun uhlí. 
Z Dolu Tegetthoff se poměr-
ně rychle stala jedna z nejmo-
dernějších šachet v okolí. Mě-

la elektrický těžní stroj a do-
konce se hovoří o tom, že na 
prvním z dolů v širokém okolí 
tu měli koupelny pro zaměst-
nance. Do té doby se havíři 
koupali až po příchodu z prá-
ce domů.
Dalším důležitým datem v his-
torii dolu byl rok 1919, kdy 
poprvé změnil jméno a zača-
lo se mu říkat Herkules. Tato 
značka se svého času stala vel-
mi populární a zároveň syno-
nymem kvalitního uhlí. Nový 
název vydržel dolu až do dal-
ší změny režimu. V roce 1948 
dostal nakrátko jméno Důl 
Partyzán Slánský, ovšem po 
politickém procesu s Rudol-
fem Slánským přišla posled-
ní změna názvu a v roce 1952 
byla hlubinná šachta de ini-
tivně přejmenována na Vítěz-
ný únor. 
Ukončení těžby a zánik Do-
lu Vítězný únor přišel v roce 
1986. Dnes trochu symbolic-
ky v jednom z objektů tohoto 
dolu sídlí společnost Rekulti-
vace.                                      (red)

Také šachty slaví výročí
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  5. 2. – Olga Havlová. Za-
hájení výstavy fotogra ií za-
chycujících činnost Výboru 
dobré vůle Nadace Olgy Hav-
lové a setkání paní Olgy s lid-
mi se zdravotním postižením, 
ale také s princeznou Dianou, 
hercem A. Delonem… Verni-
sáž se uskuteční v 17:00 ho-
din, následovat bude beseda 
se zástupci Nadace Olgy Hav-
lové Milenou Černou a Libu-
ší Bautzovou. Zámek Valdštej-
nů Litvínov. Výstava potrvá do 
31. března.  

  5. 2. - Celý svět v knihov-
ně – Nový Zéland. Tři cesty 
a dva roky života na Novém 
Zélandu, magická příroda na 
třech největších ostrovech, 
maorská kultura, nejznáměj-
ší a nejkrásnější túry a spous-
ta nevšedních zážitků. Před-
náší Petr Nazarov. Městská 
knihovna Most, od 17:00 ho-
din, vstupné 40 Kč, čtenáři 
MKM zdarma. 

  6. 2. - Co svítí v noci na 
obloze. Promítání a povídání 
o aktuální hvězdné obloze pro 
děti od 5 let i dospělé. Plane-
tárium Most, od 15:30 hodin. 

  6. 2. - Klubová setkání – 
Beseda s Davidem Vávrou. 
Redaktor zpravodajství České-
ho rozhlasu Jan Beneš si bude 
povídat s architektem, hercem 
a spisovatelem Davidem Vá-
vrou. Začátek od 19.00 hodin 
v litvínovském Café Baru Cita-
dela. Vstupné 50 Kč. 

  7. 2. - Dezinformace 
a propaganda. Kde se be-
re a jak se jí bránit? Přednáš-
ka městské knihovny Jirkov se 
koná od 17:00 hodin v pod-

kroví Kludského vily. Vstupné 
zdarma. 

  8. 2. - Velryba, Baltazar, 
Abdera, Kabát CV Band. Pra-
videlné únorové rockování či-
li Malý Rockový Most v Roká-
či Vinohrady. Začátek ve 20:00 
hodin. 

  9. 2. – Házenkářská MOL 
liga žen. Černí andělé tento-
krát na domácí palubovce hos-
tí nejlepší slovenský tým po-
sledních let Iuventu Micha-
lovce. Sportovní hala Most, 
začátek v 18:00 hodin, vstup-
né 40 Kč.   

  9. 2. – Výlet. Kamarád-
ská MIMI road-movie. Jízda 
po prvních vjemech a dojmech 
pro děti od 0 let. Batolecí ces-
ta kolem Země z pokojíčku až 
na kraj světa. Výprava do ne-
známa, na které čekají malá 
i velká dobrodružství. Před-
stavení pro všechna čerstvě 
narozená mláďata, nemluvňa-
ta, batolata, předškolňata a je-
jich dospělejší, dospělý i pe-
dagogický doprovod. Součástí 
každého Výletu je výletní MI-
NI herna pro malé i větší. Pro 
děti od 0 + Divadlo rozmani-
tostí - hraje se na horním sále. 
Začátek v 15:00 hodin, vstup-
né 90 Kč.

  11. 2. - Miluji tě, ale... Čty-
ři dnešní mladí lidé se nervóz-
ně připravují na první schůz-
ku, na které chtějí udělat ten 
nejlepší dojem. Hra je nejdé-
le hranou komedií v historii 
„Off-Broadway“. Hrají: Danie-
la Šinkorová / Tereza Kostko-
vá, Kateřina Bohatová (Šildo-
vá) / Eva Staškovičová, Lumír 
Olšovský, Roman Vojtek, Pe-
tr Vondráček, Anna Romanov-
ská Fliegerová / Petra Suko-
vá. Uvádí: Divadlo Palace, Pra-
ha. Městské divadlo v Mostě, 

od 19:00 hodin. Vstupné: 360 
a 390 Kč. 

  12. 2. – Roman Kubec – 
Kreslený humor a Svateb-
ní fotogra ie z let minulých 
1899-1955. Vernisáž dvojice 
výstav, které na Zámku Vald-
štejnů v Litvínově potrvají až 
do 31. března. Začátek v 17:00 
ve velkém sále. 

  13. 2. - Taneční odpoled-
ne v hotelu Cascade. K tan-
ci a poslechu hraje Silver Duo. 
Začátek v 16:00 hodin, vstup-
né zdarma. 

  14. 2. - David Koller: 
ACOUSTIC TOUR 2019. Da-
vid Koller vyjíždí se svojí skvě-
lou kapelou na další část akus-
tického turné. Městské diva-
dlo v Mostě, od 19:00 hodin, 
vstupné: 650 a 690 Kč.

  15. 2. - Ivan Hlas Trio. 
Jména, která se již dávno sta-
la legendami - Ivan Hlas, Olin 
Nejezchleba a Orbi Kovács 
zahrají v Rokáči Vinohrady, 
od 21:00 hodin. 

  15. 2. - Myslivecký ples 
města Jirkova. K tanci a po-
slechu hraje kapela Klub 49, 
večerem provází moderátor 
Radek Jirgl. Hostem plesu je 
Helena Zeťová, těšit se mů-
žete na bohatou tombolu. Jir-
kovské divadlo, od 20:00 ho-
din. Cena vstupenek: 320 Kč 
/sezení, 250 Kč/stání. 

  16. 2. – Akvatera. Tra-
diční akvarijní trhy od 9:00 
do 12:00 hodin v mostec-
kém středisku volného času. 
Vstupné: 20 Kč/dospělí, děti 
do 15 let zdarma. 

  16. 2. - Pohádka na 
předpis. Autorská pohádka 
Divadla rozmanitostí o tom, 
co všechno se dá zažít při 
návštěvě u pana Doktora. 
V kouzelné divadelní ordina-
ci se předepisují především 
pohádky, které mají léčivé 
účinky. Pro děti od 3 let. Di-
vadlo rozmanitostí Most, od 
10:00 hodin. Vstupné 90 Kč. 

  16. 2. - Zabijačkové ho-
dy.  Na jirkovském náměs-
tí Dr. E. Beneše se od 8:00 
do 12:00 hodin můžete těšit 
kromě tradičních pochoutek 
také na vystoupení staročes-
kých heligonkářů.  

  17. 2. - Stará Sešlost. 
Country čaje nejen pro seni-

ory na mosteckém Benedik-
tu. Začátek v 15:30 hodin. 

  17. 2. – Sedmé nebe. 
Vernisáž výstavy obrazů 
Pavla Volfa nazvaná Sedmé 
nebe se koná v Galerii Jirkov, 
od 16:00 hodin. 

  19. 2. - Velká cena měs-
ta Most v krasobruslení. 
Celorepublikový závod v ka-
tegoriích od 4 do 18 let. Jako 
host se představí trojnásob-
ná mistryně světa v kraso-
bruslení Radka Kovaříková. 
A-BENET Aréna (zimní stadi-
on Most), vstup zdarma. 

  20. 2. - Škola základ ži-
vota. Hudební komedie ze 
studentského života. Měst-
ské divadlo v Mostě, od 19:00 
hodin. Vstupné 200 a 220 Kč.

  21. 2. - Celý svět 
v knihovně - JAN VAN EYCK 
a tři generace vlámských pri-
mitivů. V mostecké městské 
knihovně tentokrát předná-
ší Jitka Šrejberová. Začátek 
v 17:00 hodin, vstupné 40 
Kč, čtenáři MKM zdarma. 

  21. 2. - Sportovec ro-
ku 2018. Slavnostní gala-

večer vyhlášení sportovní 
ankety Mosteckého deníku. 
V doprovodném programu 
vystoupí Sabina Křováková, 
vítězka Česko-Slovenské Su-
perStar 2013, Klára Kaisero-
vá, artistka a taneční studio 
Kamily Hlaváčikové. Mode-
ruje Radek Šilhan. Vstupen-
ky můžete bezplatně získat 
v redakci Mosteckého dení-
ku a v pokladně divadla.

  22. 2. - Macbeth (pre-
miéra). Drama o touze po 
moci a zhoubném pokuše-
ní mít ještě více, než máme, 
i když máme dost. Hrají: Ot-
to Liška, Tadeáš Horehleď, 
Lukáš Kofroň, Jan Beneš, 
Marcel Rošetzký, Vít Herzi-
na, Jiří Kraus, Jakub Dostál, 
Matyáš Procházka, Josef Rá-
ček, Eduard Endt, Michal Pe-
šek, Zita Benešová, Veroni-
ka Týcová, Lilian Fischerová, 
Michaela Krausová. Měst-
ské divadlo Most, začátek 
v 19:30 hodin, vstupné 240 
a 270 Kč.

PARDUBICKO
  26. 2. - One human 

show Simony Babčákové 
aneb život, vesmír a vů-
bec… kino Přelouč, od 19:00 
hodin, vstupné 290 Kč. 

  27. 2. - PŘÍZRAK - hrů-
zostrašný příběh. V podání 
divadelního souboru Uhlíř – 
Uhlířské Janovice. Kino Pře-
louč od 19:00 hodin, vstup-
né 100 Kč. 
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V dnešní tajence naleznete citát od Bruce Lee: „Život je stále plynoucí proces, v jehož (1. část tajenky) vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zane-
chat jizvu, ale život plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá (2. část tajenky) je lekcí.“
Správné znění tajenky z posledního loňského čísla Důlních novin zněla: Bereme příští stromek, který bude mít tu správnou výšku, a kašlu na to, jestli bude ozdo-
bený nebo ne. Výhru získávají: Miroslav Březina, Přelouč; Monika Jánošková, Coal Services; Marie Dohnálková, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na 
adresu redakce: Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přes-
nou adresu pro případné doručení výhry.

OZNÁMENÍ
Tradiční sraz bývalých techniků dolu Jan Šverma v Hole-
šicích se uskuteční „asi po osmadvacáté“ také letos. Všich-
ni bývalí Švermováci jsou očekáváni 23. února 2018 kolem 
14. hodiny tentokrát opět v Mostě v restauraci Sportovka 
(blízko nádraží ČD). Účast povinná.                                             (kost)

Kam za kulturou v měsíci únoru

VZPOMÍNKA
Dne 5. ledna uplynuly tři roky, co nás 
navždy opustil pan Karel Vrána. Za ti-
chou vzpomínku děkují manželka, děti, 
vnoučata a pravnoučata. 

Dne 9. ledna uplynuly dva roky, co nás 
navždy opustil pan Štefan Macko, bý-
valý klapkař na lokalitě Vršany. Věnujte 
mu společně s rodinou tichou vzpomín-
ku.  Manželka a synové
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O tom, že Podkrušnohorské technické muzeum 
rozšířilo na sklonku loňského roku své sbírky 
o důlní lokomotivu typu 27E, jste se v Důlních 
novinách již dočetli. Fotograficky se ještě vrá-
tíme k  převozu  lokomotivy do muzea, který 
vzhledem k  její velikosti a  hmotnosti nebyl 
jednoduchý. Přestěhovat dvaadvacet metrů 
dlouhý, 4,6 metru vysoký a 155 tun těžký stroj 
z lokality Obránců míru na nové místo určení 
rozhodně nejde zvládnout za hodinku nebo 
dvě.

Jak se stěhuje největší důlní lokomotiva 

Až v b eznu Podkrušnohorské technické muzeum opět otev e své brány ve ejnosti, návštěvníci si budou moci prohlédnout nový muzejní exponát na vlastní o i.  Foto: 3x archiv kole-
jové dopravy Coal Services, 2x (pim)

Dostat extrémně těžký stroj z kolejí také nebylo zrovna snadné. Loko-
motiva se musela rozpojit na t i díly a ty se pak pomocí dvojice je ábů 
p enesly a postavily p esně na dané místo. 

Vybrat místo v Podkrušnohorském muzeu nebyl až takový problém, bylo ovšem pot eba upravit terén, aby 
155 tun těžká lokomotiva nezapadla.  

Cestou do muzea se muselo „p ep ahat“, mimo důlní vle ku si lokomotivu p evzala lokomotiva D Cargo. 

Lokomotiva vyrazila na cestu samoz ejmě po kolejích. Nezvládla by to ale sama, takže jí ze šachty musela 
pomoci jiná.
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