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Je to jedna z možností, jak vý-
razně omezit prašnost v pro-
vozech i na komunikacích.  
„Skrápění je instalováno 
na celé technologii, od těž-
by, přes pásové dopravníky, 
až po depa a je také v na-
kládacím zásobníku, odkud 
uhlí putuje k zákazníkům,“ 
uvedl Stanislav Fára, vedou-
cí úseku uhlí. Skrápěcí za-
řízení byla během generál-

ních oprav nainstalována 
i přímo na velkostroje, ať už 
se jedná o uhelné rýpadlo 
KU300/K96 nebo skládkový 
stroj USSK3. Přímo u sklád-
kového stroje pomáhá od 
loňska také takzvaná mlž-
ná stěna. 
Tvoří ji šest sedmimetrových 
sloupů, které pokrývají celou 
šířku zdejší skládky uhlí. 
Pokračování na straně 2 

Kropí se uhlí i cesty
V parných letních dnech, ale nejen během nich 
ve Vršanské systematicky skrápějí. 

Jedním z řady opatření 
proti prašnosti při těžbě 
ve Vršanské uhelné je za-
krytování některých expo-
novaných míst na linkách 
pásových dopravníků, po 
nichž putuje uhlí od velko-
strojů. 
„Na těchto protiprašných 
opatřeních spolupracujeme 
s Výzkumným ústavem pro 
hnědé uhlí v Mostě už od ro-
ku 2013. Pilotním projektem 
byla instalace mlžícího zaří-
zení Panoramic, které využí-
vá rotační atomizér s ventilá-

torem. Připomíná malé sněžné 
dělo známé ze sjezdovek. Chrlí 
velmi malé kapky vody, na něž 
se navážou prachové částice 
a ty pak spadnou na zem. Za-
řízení je namontováno u kole-
sa skládkového stroje USSK3. 
Dále se instalovala mlžná stě-
na u skládky uhlí tohoto stro-
je. Třetí částí bylo odprášení 
přesypu pásového dopravníku  
147/148,“ uvedl Miloslav Ma-
tějíček, technik útvaru hlav-
ního mechanika Vršanské 
uhelné. Přesypem je označo-
váno místo, kde se dopravo-

vaný materiál dostává na dal-
ší pásový dopravník. 
V loňském roce pokračovaly 
práce na odprášení dalších tří 
exponovaných míst na přesy-
pech. „Na těchto místech do-
chází ke komínovému efektu. 
Proto se exponovaný uzel mezi 
vratnou stanicí a štítem pohá-
něcí stanice zakrytuje, opatří 
komínem s ventilátorem, kte-
rý nasává zvířený prach a vra-
cí ho zpět do prostoru štítu. 
Vše je uzavřeno a utěsněno,“ 
popsal Matějíček. 
Pokračování na straně 2 

Kryty pomůžou proti prašnosti

„Těžba ve Slatinicích byla za-
stavena v lednu letošního ro-
ku. Velkostroj K54, který tu 
těžil skrývku, musel být od-
staven, zabezpečen a hlídán. 
Osádka rýpadla byla přeřaze-
na na jinou práci v rámci Vr-
šanské uhelné, takže její pra-
covní pozice zůstaly zachová-
ny,“ vysvětlil výrobní ředitel 
Vršanské uhelné Miroslav Bo-
rovský. Kromě odstavení vel-
kostroje K54 a navazující ko-
lejové dopravy nemělo pře-
rušení těžby v oblasti Slatinic 
žádný dopad na provoz a těž-
bu uhlí ve Vršanské uhelné. 
O tom, že se ve Slatinicích 
opět začíná těžit, už Vršan-
ská uhelná kromě obvodního 
báňského úřadu informovala 
společnosti, organizace a ob-

chodní partnery, kterých se 
tato činnost dotýká.  
Práce bylo možno obnovit až 
poté, co Český báňský úřad na 
základě rozsudku Nejvyššího 
správního soudu potvrdil plat-
nost svého rozhodnutí z května 
2011 a tím i rozhodnutí Obvod-
ního báňského úřadu (OBÚ) 
v Mostě z prosince 2010 o po-
volení hornické činnosti Vršan-
ské uhelné dle Plánu otvírky, 
přípravy a dobývání lomu Vrša-
ny se vstupem do dobývacího 
prostoru Slatinice. Spor ohled-
ně těžby ve Slatinicích trvá již 
několik let. Proti původnímu 
rozhodnutí OBÚ v Mostě o po-
volení hornické činnosti pro Vr-
šanskou uhelnou se odvola-
lo občanské sdružení Kořeny.  
Pokračování na straně 2

Ve Slatinicích se po půl roce znovu těží
Po vynucené půlroční přestávce zahájila Vr-
šanská uhelná opět těžbu skrývky v prostoru 
Slatinic. Skrývkový velkostroj K800 B / K54 
v  těchto místech připravuje území pro další 
těžbu v budoucnu. 

Velkostroj KU800.B/K54 po půl roce opět těží ve Slatinicích. Foto: (pim)
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S vysokými teplotami p išla 
i výstraha p ed suchem a na 
některých místech i zákaz 
odebírat vodu z ur itých vod-
ních zdrojů. Jak má Vršanská 
uhelná zajištěny zdroje vody 
nap íklad pro skrápění cest?

Vršanská uhelná využívá na 
kropení cest v provozu ze-
jména důlní vodu. Nejsme ni-
jak závislí na vodních tocích, 
z nichž je odběr vody v sou-
vislosti se suchem omezo-
ván. Přímo v areálu závodu je 
hlavní čerpací místo pro užit-
kovou vodu. Kropicí vozy, kte-
ré zajišťují skrápění cest, vy-
užívají úpravnu důlních vod, 
kam je sváděna důlní voda ze 
všech částí lomu. Aby se sníži-
ly dojezdové vzdálenosti kro-
picích vozů, je několik speci-
álních čerpacích míst i pří-
mo v provozu na lokalitách 
Jan Šverma, Vršany i ve Slati-
nicích. Tam se svádí důlní vo-
da například z odvodňovacích 
vrtů v předpolí lomu. Vody je 
pro tyto potřeby prozatím do-
statek a nemusela být přijí-
mána žádná zvláštní opatře-
ní.                                          (red)
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Bylo léto…
horké léto, tak jak léto má 
být. A nebo nemá? Sice se 
zlobíme, když je v měsících 
určených teplému počasí 
pošmourno a deštivo, ale co 
je moc, to je moc. Rtuť tep-
loměru se několik nekoneč-
ně dlouhých dnů šplhala 
přes třicítku, dokonce i čty-
řicítku. My, kancelářské by-
tosti, jsme si mohly v těch 
úmorných tropech pomo-
ci klimatizací nebo jsme as-
poň nemusely hledat stín. 
Ale v provozech to byla 
hrůza. Stačila mi půlhodi-
na a můj obdiv k tomu, co  
všechno se dá, respektive 
musí v pařácích dělat, stou-
pl. V montérkách, v těžkých 
botách, s helmou na hlavě…
Ještě více horko, ba přímo 
dusno nejdusivější, ale i po 
ochlazení, zažívají kolego-
vé z lomu ČSA. Pro ně je to 
vůbec špatné léto. Rozhod-
nutí o limitech bylo zase od-
sunuto, perspektiva na vo-
dě, přání zázračného, ale 
hlavně rychlého procitnutí 
politiků se v tuto chvíli rov-
ná spíše nemožnému.
Kdyby aspoň někdo doká-
zal jasně říci, že uhlí fakt, 
ale fakt nebude vůbec za-
potřebí, a to už třeba za tři-
cet let. A nejde jen o to říci, 
ale mít to také podloženo. 
A rozhodně lépe, tedy ne-
účelově, než je tomu u ně-
kterých zelených a bohužel 
i vládně-politických tvrze-
ní.
Tak teď nevím, co by bylo 
lepší. Přiložit některým  ta-
kovým pod kotlem, aby se 
„ohřáli“ ještě více? Nebo 
jim naopak přát, aby jim 
v zimě upadl mrazem nos? 
Kdyby z jakýchkoli důvodů 
přestaly proudit plyn, ropa 
a na dřevo se dneska už jen 
tak do lesa jít nedá?
Nevím. Ale tenhle způsob 
léta zdá se mi poněkud ne-
šťastný, říkám si společně 
se spisovatelem Vladisla-
vem Vančurou.

EDITORIAL

Liběna Novotná,
vedoucí regionální 
komunikace 

Pokračování ze strany 1 
Zařízení, která na vrcholcích 
stožárů vytvářejí „vodní ml-
hu“, se zároveň otáčejí, takže 
se nekropí jen jedním směrem. 
Využívají se další opatření pro-
ti prašnosti. Exponované přesy-
py na poháněcích stanicích pá-
sových dopravníků byly opatře-
ny kryty proti prachu. 
„Náš úsek využívá tři speciální 
automobily, které průběžně bě-
hem dne kropí cesty. V nejtep-
lejších dnech udělají běžně deset 
až dvanáct otoček za směnu. Do 
provozu vyrážejí už kolem čtvr-
té hodiny ranní, aby byly ces-
ty upravené před rozvozem za-
městnanců na pracoviště,“ dopl-
nil Fára.                                      (pim)

Na šachtě se nejen ve vedrech kropí uhlí i cesty

Pokračování ze strany 1 
Letos během čtrnáctiden-
ní odstávky v srpnu dojde 
k odprášení dalších dvou po-
dobně exponovaných míst. 
Protiprašná opatření toho-
to typu jsou naplánována 
i na další roky, skončit by se 
s nimi mělo až v roce 2022. 
Mlžné stěny by se v násle-
dujících letech měla dočkat 
i skládka uhlí u druhého 
skládkového stroje USSK1. 
„Nevýhodou je, že každý pře-
syp je jiný, odvíjí se od kon-
strukce poháněcí i vratné 
stanice. Na každý je proto 
třeba zpracovávat samostat-
ný projekt,“ doplnil Matějí-
ček.                                     (pim)

Kryty proti prachu

„Už od historie plnila stromo-
řadí kolem cest také ochran-
nou funkci. A na šachtách to-
mu nebylo a není jinak. Vy-
sazování zeleně například 
kolem linek pásových doprav-
níků se jako doplněk k dalším 
technickým opatřením vyu-
žívá už od osmdesátých let. 

Jedinou nevýhodou v tomto 
ohledu je, že i když se jedná 
o rychle rostoucí dřeviny, tr-
vá několik let, než dosáhnou 
potřebného vzrůstu a začnou 
plnit svou funkci naplno,“ vy-
světlil Jiří Kašpar, specialista 
útvaru báňské činnosti, geo-
logie a rekultivací. 

Vršanská uhelná začala s vy-
sazováním zeleně na expono-
vaných místech v roce 2013. 
První fáze, která spočívala ve 
výsadbě několika stovek stro-
mů a křovin, vyšla společnost 
na zhruba půl milionu korun. 
„Celkem bylo vytipováno čtr-
náct ploch a kromě dvou, kde 

to znemožňoval provoz, jsou už 
dnes všechny kompletně osáze-
né. Jde o místa na povrchu, ko-
lem pevných linek pásových do-
pravníků, takzvaných uhelných 
výtahů, u skládkových strojů 
a několik je jich i u silnic,“ do-
plnil Oldřich Novotný, vedoucí 
oddělení rekultivací a pozem-
ků Vršanské uhelné.
 Jedná se o stromy a keře, kte-
ré se ve zdejší krajině vysky-
tují běžně, například osiky, ja-
vory nebo břízy. Zároveň se 
ale vybíraly takové druhy, kte-

ré rostou rychleji a jsou do-
statečně odolné. Nevysazova-
ly se navíc klasické sazenice, 
ale už vzrostlé stromky, o něž 
dál pečuje společnost Rekulti-
vace. „V loňském roce probíha-
la dosadba některých stromků 
a letos probíhá nadstandardní 
pěstební péče, kterou si zajišťu-
je sama Vršanská uhelná,“ do-
plnil Novotný.  Pěstební péče 
bude pokračovat až do takzva-
ného úplného zapojení nových 
dřevin, tedy minimálně do ro-
ku 2018.                               (pim) 

Stromky u dopravníků nejsou pro parádu
Stromy kolem silnic a linek pásových dopravníků nejsou jen pro okra-
su. Ve Vršanské uhelné se už několik let právě na těchto místech vysa-
zuje zeleň kvůli ochraně proti prachu a hluku. 

Tentokrát se výrazně men-
ší kmen našel v uhelném ře-
zu na noční směně při těžbě 
velkostroje K96. Zhruba je-
den a půlmetrový kmen byl 
ale z místa odvezen a uložen 
z dosahu těžby. Na rozdíl od 

předešlého nálezu je nejen 
menší, ale také méně prokře-
menělý. 
Přímo ve skrývkovém řezu 
v lokalitě Vršany zůstává i na-
dále zatím největší neleze-
ný kmen zkamenělého stro-

mu, který má v průměru ko-
lem 130 centimetrů a jeho 
odkrytá  část dosahuje výšky 
zhruba pěti metrů. S největ-
ší pravděpodobností se jed-
ná o tisovec Taxodium, jehlič-
natou dřevinu s každoročně 
opadavými větvičkami. Po-
chází z třetihor, období mi-
océnu, stáří se odhaduje na 
17 – 20 milionů let. I tento 
kmen bude koncem léta pře-
vezen pryč, poputuje do mu-
zea v Ústí nad Labem.     (pim)

Další třetihory z Vršanské
Neuplynulo ani půl roku od nálezu zkameně-
lého stromu v  lokalitě Vršany a  ve stejné lo-
kalitě se mohou pochlubit dalším podobným 
unikátem. 

OTÁZKA PRO...

Miroslava Borovského, 
výrobního ředitele 
Vršanské uhelné

„V loňském roce proběhlo výbě-
rové řízení na dodavatele mobil-
ních toalet a s tím souvisejících 
služeb, tedy úklidu,“ vysvětlil Ra-
dek Dufek, technik bezpečnos-
ti a hygieny práce. Do té doby 
si tyto činnosti zajišťovala Vr-
šanská uhelná sama. „Vycháze-
li jsme z požadavků jednotlivých 
úseků a námětů od zaměstnan-
ců. Servis přitom nezahrnuje jen 

vyvážení toalet, ale také vyčiště-
ní kabiny, “ doplnil Dufek. Mís-
ta, kam i horníci chodí sami, se 
čistí jednou za týden, na méně 
exponovaných místech jednou 
za čtrnáct dní. Obrovskou vý-
hodou je schopnost nové irmy 
okamžitě reagovat a řešit pří-
padné problémy operativně.
Vršanská uhelná má kromě tři-
cítky vlastních mobilních to-

alet dalších patnáct v proná-
jmu. „Stojí v provozech na mís-
tech s trvalou obsluhou, tedy 
u všech velkostrojů, na někte-
rých místech podél linek páso-
vých dopravníků, na autováze, 
u vrátnic. Své mobilní toalety 
mají například kolejáři,“ vysvět-
lil technik. Některé toalety jsou 
na pevných místech, napří-
klad u výsuvových hlav páso-
vých dopravníků. U velkostro-
jů se nasazují na speciální „sa-
ně“, aby se mohly pohybovat 
společně s velkostrojem. Pokud 
to poloha dovolí, dají se umís-
tit i přímo na stroj, například na 
rýpadlo KU800. U vrátnic se vy-
užívají také interiérové mobil-
ní toalety.                           (pim)

Kam i horníci musí chodit sami
Kam chodí horníci na záchod? Na jednu z nej-
častějších otázek účastníků Uhelného safa-
ri je velmi prozaická odpověď. Zaměstnanci 
v administrativních budovách využívají stan-
dardní sociální zařízení, ostatním jsou k  dis-
pozici mobilní toalety.

Sídlo Českého svazu vědec-
ko-technických společností 
hostilo v červnu dvaadvacá-
tou konferenci Společnosti 
důlních měřičů a geologů. Je-
jím předsedou je od loňské-
ho roku Jan Blín, hlavní důlní 
měřič Vršanské uhelné, kte-
rá akci rovněž podpořila. 
„Konference se pořádají od ro-
ku 1992 a každoročně od roku 
2001. Mezi necelými dvěma sty 
členy Společnosti důlních měři-
čů a geologů jsou samozřejmě 

také měřiči z Vršanské uhelné. 
Obvykle se sjíždí kolem osmde-
sáti účastníků, a to nejen z Čes-
ka, ale i okolních zemí,“ vysvět-
lil Jan Blín.  Letošní konference 
byla rozšířena o zasedání pre-
zídia Mezinárodní společnos-
ti důlních měřičů (ISM) a jejích 
komisí. Proto také do Prahy do-
razily na tři desítky zahranič-
ních hostů, Mezinárodní spo-
lečnost důlních měřičů v Praze 
reprezentovali zástupci z jede-
nácti zemí.                                (red)

Měřiči se sjeli do Prahy

Kolem skládkových strojů se kropí komunikace bez ohledu na po así. Foto: (pim)

Nový strom je mnohem menší než ten, který ve Vršanech našli v únoru. Foto: (pim)

Novým předsedou Českého 
báňského úřadu se stal Martin 
Štemberka. Na základě výběro-
vého řízení o tom rozhodla na 
svém ostravském výjezdním 
zasedání vláda ČR. Doposud 
působil na Českém báňském 
úřadu jako statutární náměs-

tek. Po odchodu Ivo Pěgřímka, 
který je ředitelem Severočes-
kých dolů, byl od počátku le-
tošního roku Štemberka pově-
řen řízením úřadu. Nový před-
seda ČBÚ byl do funkce uveden 
po složení služebního slibu 
24. července.                                     (red)

Tři stroje budou pracovat na 
lokalitě Československá armá-
da Severní energetické, čtvr-
tý najde uplatnění ve Vršanské 
uhelné. Pořídila je společnost 
Czech Coal Power v rámci ob-
novy svého strojového parku, 
který poskytuje těžebním spo-
lečnostem.
 „Je to nejpoužívanější stroj, kte-
rý se v provozu pohybuje den-
ně. Jde o menší buldozer vhodný 
k pomocným pracím v lomu, ať 

už při přestavbách linek páso-
vých dopravníků nebo u uhel-
ných velkostrojů,“ sdělil Voj-
těch Bögi, ředitel Czech Coal 
Power..  Také proto jsou tyto 
buldozery mezi technikou ir-
my zastoupeny nejpočetně-
ji, celkem jich má Czech Coal 
Power k dispozici 23, z toho 
10 na lokalitě ČSA. Naposledy 
se nové buldozery tohoto typu 
nakupovaly v loňském roce, le-
tos se čekalo mimo jiné i na to, 

jak dopadne výběrové řízení 
na pomocnou mechanizaci pro 
Severní energetickou. „Stejně 
jako v minulosti jsme i v tomto 
případě stroje pořizovali pro-
střednictvím společnosti Servis 
Leasing na takzvaný operativní 
leasing. Jen pro představu, ce-
na jednoho buldozeru se pohy-
buje kolem šesti milionů korun. 
Nemohli bychom si proto dovo-
lit takovou investici, kdybychom 
nevěděli, že těžební společnosti 
budou naše služby a stroje vyu-
žívat,“ doplnil ředitel. 
Letos by společnost chtě-
la pořídit dvě větší pásová 
rypadla.                                 (pim)

Do lomů míří nové buldozery 

Nový šéf báňského úřadu

Pokrčování ze strany 1
Nadřízený orgán, tedy Čes-
ký báňský úřad původní roz-
hodnutí OBÚ v Mostě potvrdil. 
Sdružení Kořeny proto podalo 
žalobu na Český báňský úřad 
k Městskému soudu v Praze. 
Na konci loňského roku soud 
žalobě vyhověl a v důsledku 
jeho rozsudku byla Vršanská 
uhelná nucena zastavit hornic-
kou činnost v dobývacím pro-
storu Slatinice. Vršanská uhel-
ná se však obrátila s kasační 
stížností na Nejvyšší správní 
soud, který na konci dubna 
letošního roku zrušil rozsu-
dek Městského soudu v Praze.   
Český báňský úřad pak na zá-
kladě tohoto rozsudku  Nejvyš-
šího správního soudu mohl po-
tvrdit své původní rozhodnutí 
z roku 2011 a Vršanská uhelná 
mohla obnovit hornickou čin-
nost ve Slatinicích.             (red)

Ve Slatinicích se po půl roce znovu těží

 V sou asné době p ipravuje rýpadlo K54 území pro  další těžbu v budoucnu. Foto: (pim)

Čtveřice nových buldozerů Komatsu D65EX se 
od začátku července zabydluje v novém prostře-
dí na šachtách.  
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ANKETA
Jak bojujete proti 
letním vedrům?

Radek Kačer
Vršanská uhelná
Základ je dodržovat pitný 
režim. Obvykle vypiji 2 – 4 
litry tekutin denně, fasuje-
me iontový nápoj a máme 
tu i sodobar, takže tekutin 
máme dostatek.

Dušan Mašek
Rekultivace
Samozřejmostí je hodně 
pít. A podle počasí se nám 
adekvátně zkracuje pra-
covní doba, aby se to ven-
ku dalo vydržet.

Josef Friedrich
Coal Services
Já mám vedro rád, takže 
s ním příliš nebojuji. Ale 
samozřejmě je důležitý 
pitný režim a v ideálním 
případě trávit čas někde 
u vody.

Jindřich Purč
Vršanská uhelná
Dodržování pitného reži-
mu je samozřejmé, navíc 
na pracovišti máme kli-
matizaci, takže se můžeme 
přece jen trochu zchladit.

„Také se nám říkalo Diamá-
ci, podle řídicího systému DI-
AMO, který se používal. Dnes 
už to ale neplatí, doba po-
kročila a změnily se i řídicí 
systémy. Velmi zjednoduše-
ně by se dalo říct, že se sta-
ráme o veškerá slaboproudá 
zařízení na šachtě. A rozhod-
ně jich není málo,“ vysvětlil 
Pavel Korel, mistr údržby 
řídicích systémů, výkono-
vé elektroniky a slaboprou-
du. Kromě něj se o elektro-
niku ve Vršanské uhelné sta-
rá dalších čtrnáct lidí. Šest 
v ranních osmihodinových 
směnách, zbylých osm se po 
dvou střídá v nepřetržitém 
provozu. 

Tři v jednom 
Dílna, v níž sídlí, je rozdě-
lená na tři části. První jsou 
řídicí systémy. Ve Vršanské 
uhelné se používají dva - ZAT 
a Siemens. O něco starší ZAT 
se využívá na technologii tě-
žící uhlí, systém Siemens se 
nasazuje v posledních šes-
ti letech na většinu strojů.  
„V podstatě se dá říct, že už 
veškerou technologii pohá-
ní automaty. Třeba skrývko-
vé linky pásových dopravníků 
programově řídí CPU, což je 
vlastně centrální průmyslo-
vý počítač, který z dispečin-
ku komunikuje se všemi pá-
sovými dopravníky a určuje 
jim, jak se mají chovat,“ kon-
statoval Korel.  Se starým ří-
dicím systémem a bez frek-
venčních měničů se linka na 
skrývce rozjížděla mezi čtr-
nácti a osmnácti minutami. 
Na nových dopravníkových 
linkách, které už jsou osaze-
ny frekvenčními měniči, trvá 
rozjezd v režimu s CPU při-
bližně čtyři minuty. „Na jed-
nom rozjezdu se ušetří zhru-

ba deset minut, za jeden den 
už to může být až hodina. Ne-
jde ale samozřejmě jen o čas, 
ale také plynulost provozu,“ 
poznamenal Korel. Další dů-
ležitou činností této dílny je 
správa veškerých programů 
a aplikací zajišťujících chod 
technologií.

Všudypřítomná elektronika 
Ve druhé části dílny se zamě-
řují na takzvanou výkono-
vou elektroniku. Například na 
frekvenční měniče. „To je zaří-
zení, díky kterému se dá regu-
lovat rychlost a rozjezd páso-
vých dopravníků,“ uvedl Pavel 
Korel. Měniče se instalují jak 
na velkostroje, tak na linky 
pásových dopravníků. Pomá-
hají dispečerům regulovat tok 
materiálu na dopravnících. 
Další výhodou měničů je re-
žim servis pro gumaře. V tom-
to režimu je navolena 20% 
rychlost pásu, což pomáhá 
při hledání poškozeného mís-
ta během oprav dopravních 
pásů. Výkonová elektroni-
ka ovšem zahrnuje mnohem 
víc zařízení. Například soft-
startéry pro takzvaný měk-
ký start, které slouží k ještě 
plynulejšímu rozjezdu tech-
nologie. Patří sem i elektro-
nická požární signalizace ne-
bo hlídače železa, které umí 
vypnout pásové dopravníky, 
když velkostroj narazí na kov. 
„Děláme také třeba anemome-
try, sklonoměry nebo hlídače 
izolačního stavu a k tomu sa-
mozřejmě také revize a další 
práce na elektronických zaří-
zeních,“ dodal Korel. 

Kilometry kabelů
Třetí pracoviště sídlící ve 
společné dílně vzniklo teprve 
vloni a jde o takzvanou dílnu 
slaboproudu. „Sem patří veš-

keré telefonní rozvody po pá-
sové dopravě, rozhlas na lin-
kách pásových dopravníků, 
ligifony  na velkostrojích, pá-
sové váhy, popeloměry i kame-
rové systémy na velkostrojích 
a na dispečinku. Všechny velmi 
so istikované záležitosti. Kdy-
bych sečetl telefonní, rozhlaso-
vé a datové kabely, které má-
me ve správě, tak je to více než 
100 kilometrů kabelů,“ vyjme-
noval mistr. 
Rozdělení pracoviště do tří 
částí neznamená, že by se za-
městnanci specializovali jen 
na některý z oborů. Naopak. 
Všichni se musí umět zastou-

pit. Záběr práce je daleko šir-
ší než před léty a samozřej-
mě se mění i technika, s níž 
slaboproudaři pracují. Hod-
ně pomáhá dálková diagnos-
tika, kdy lze kontrolu a čás-
tečně i některé problémy ře-

šit přímo z dílny. „Kouzlo naší 
práce je hlavně v tom, že ne-
ní jednotvárná. Vlastně nikdy 
se nevěnujeme jen jedné čin-
nosti, každý den přichází ně-
co nového,“ uzavřel Pavel Ko-
rel.                                     (pim)

Slaboproudaři si rozumí s elektronikou
Dříve se jim říkalo slaboproudaři, dnes se je-
jich profese nazývá mechanik elektronik. Ve 
Vršanské uhelné sídlí na jednom místě, které 
má poměrně složitý název – Dílna řídicích sys-
témů, výkonové elektroniky a slaboproudu.

CO MUSÍ UMĚT SLABOPROUDAŘ
Když naposledy hledali novou posilu do týmu, kolegové si z nich stříleli, že hledají někoho, 
kdo má vlastnosti jako ilmový Robocop. Podstatné ale je, že musí rozumět elektronice, být 
manuálně zručný a měl by umět pracovat s počítačem a zvládat základy programování. 
Pro tuto profesi je vzdělání v oboru slaboproud či automatizace výhodou, nikoli podmínkou. 
I když většina zdejších zaměstnanců má vzdělání zakončené maturitou, není to bezpodmí-
nečně nutné. Jsou mezi nimi absolventi elektro oborů s maturitou i studenti průmyslovky. 
Součástí práce slaboproudaře jsou i pravidelná školení. Ve Vršanské uhelné se po skončení 
generálních oprav rovnou proškolí na nový řídicí systém. Navíc mají i certi ikaci od společ-
nosti Siemens i dalších výrobců, aby mohli zajišťovat servis a opravy jejich zařízení.

Takhle vidí programátor v dílně výkonové elektroniky na monitoru jeden ze zaklada ů. Foto: (pim)

CPU
Tato zkratka nebo také „cé-
péúčko“ (CPU = centrální pro-
cesorová jednotka) se nepouží-
vá jen na šachtě, ale mezi elek-
trotechniky zcela běžně. Ve 
Vršanské uhelné se s ní ale se-
tkáte hlavně mezi slaboprou-
daři. Jedná se vlastně o cent-
rální průmyslový počítač, je-
hož zkratka evokuje populární 
CML, neboli centrální mozek 
lidstva ze známého televizního 
seriálu Návštěvníci. Tak trochu 
se mu i podobá, protože jeho 
úkolem je také řídit a ovládat. 
Využití centrálních průmyslo-
vých počítačů může být růz-
né, ve Vršanské uhelné jej na-
jdete na dispečinku. Je velmi 
rychlý a ovládá pásové doprav-

níky skrývkových linek. CPU je 
vlastně spojnice mezi řídicím 
počítačem (takzvaným InTou-
chem), který ovládá dispečer 
a jednotlivými automaty na pá-
sových dopravnících. V CPU se 
odehrává logika řízení skrývko-
vých linek. Z řídicího počítače 
od dispečera přijdou požadav-
ky, které CPU vyhodnotí, vyžá-
dá si informace od automatů na 
pásových dopravnících a podle 
toho se zachová. Pokud je vše 
v pořádku, vykoná požadavky 
od dispečera tím, že na jednot-
livé automaty pošle příslušné 
příkazy. A samozřejmě také po-
sílá do řídicího počítače veške-
ré stavy automatů na dopravní-
cích včetně poruchových sta-
vů.                                             (red)

KDYŽ SE ŘEKNE

Ve společnostech skupi-
ny Czech Coal  je zaměst-
nancům letos k dispozici 
ochranný nápoj Maxi Drink, 
což je prášek rozpustný ve 
vodě. Tento produkt byl vy-
brán ve výběrovém řízení, 
kde se rozhodovalo nejen 
podle ceny, ale především 
podle vlastností nápojů, te-
dy i podle skladby minerálů, 
vitamínů a iontů. 
Jednotlivé úseky společnos-
tí si prostřednictvím perso-
nálního úseku objednávají 
balení nápoje po deseti ku-
sech pro přesný počet za-
městnanců. Počet balení na 
osobu se rozděluje podle ná-

ročnosti pracovišť a profesí  
v teplém prostředí.  V letoš-
ním roce vynaložila Vršan-
ská uhelná na nákup těchto 
iontových přípravků 51 tisíc 
korun, Coal Services 48 tisíc 
korun.  Objednáno bylo bez-
mála 5 tisíc balení po dese-
ti kusech.
Kromě iontových nápojů si 
zaměstnanci mohou nato-
čit vodu a sodovku z takzva-
ných sodobarů, které jsou 
volně dostupné a rozmístě-
né na většině pracovišť sku-
piny Czech Coal a každý si 
před nástupem na svou smě-
nu má možnost vodu (sodu) 
načerpat.                                    (pim)

Ve vedru osvěží nejen iontové nápoje
V horkých dnech je nezbytné dodržovat správ-
ný pitný režim. Vršanská uhelná i Coal Servi-
ces svým zaměstnancům, kteří pracují v tak-
zvaných horkých provozech, zajišťují na léto 
iontové nápoje.

Takzvané sodobary jsou k dispozici na většině pracoviš . Foto: (pim)

Ve výcvikovém areálu ve Vy-
sokém Mýtě je simulují v za-
řízení nazvaném Flashover 
kontejner. „Jde o systém se-
stavený z ISO kontejnerů 
o rozměrech 6 x 12 metrů, ve 
kterých mohou jednotky po-
žární ochrany nacvičit takti-
ku a vedení zásahu při požá-
rech v podmínkách celkového 
vzplanutí,“ přiblížil Rudolf 
Panhans, zástupce velite-
le Hasičského záchranné-
ho sboru Severní energetic-
ké. Flashover kontejner je 
rozdělen na dvě části. Spa-
lovací pec, vyzděnou ze ša-
motových cihel a na část 
pro zasahující hasiče, kte-
rá je upravená a vyztuže-
ná ocelovými profily. Pro-
stor mezi pecí a cvičící čás-
tí ručně ovládá instruktor, 
který reguluje přívod vzdu-
chu pomocí železné uzávěry. 
V kontejneru nechybí úniko-
vé východy.
Za jeden z nejnebezpečněj-
ších jevů přímo ohrožují-
cích život hasiče se při po-
žáru v uzavřených prosto-
rách považuje flashover. 
„V této fázi požáru dochází 
k celkovému náhlému vzpla-
nutí všech hořlavých materi-
álů v hořící místnosti najed-
nou. Je to způsobeno jejich 

zahřátím na teplotu, kdy se 
z nich uvolňují hořlavé ply-
ny a páry. V okamžiku, kdy 
se koncentrace těchto plynů 
a par dostane na spodní mez 
výbušnosti, okamžitě se vzní-
tí. Teplota v místnosti dosa-
huje více než 800 stupňů Cel-
sia,“ vysvětlil Panhans. Za-
sahující hasiči se mohou ve 
zlomku sekundy ocitnout 
v plamenech. Prevencí je 
dostatečné chlazení hořící 
místnosti a všech předmě-
tů v ní roztříštěným prou-
dem vody. Směr vody je při-
tom důležité neustálé měnit 
od stropu na hořící předmě-
ty a zpět. „Právě výcvikem 
a efektivní prací s proudnicí 
může hasič tomuto jevu za-
mezit nebo jej rozpoznat dří-
ve, než k němu dojde,“ zdů-
raznil Panhans. 
Pořádně zabrat dal hasičům 
nácvik tepelné setrvačnosti, 
kdy pobývají v kontejneru 
při vysoké teplotě. Následně 
prostupuje oděvem horká 
pára, schopná popálit člově-
ka zevnitř. Díky funkčnímu 
nehořlavému prádlu, které 
slouží jako bariéra a hasiči 
jsou schopní odolávat větší-
mu žáru po delší dobu, ne-
došlo při tomto testu k žád-
nému popálení.                (red)

Hasiči cvičili na trenažéru
Hasiči Severní energetické, kteří pomáhají 
i  v  lokalitách Vršanské uhelné, si vyzkouše-
li na trenažéru reálné podmínky při požáru 
v uzavřeném prostoru. 

Přes dvě stovky dětí vyrazi-
ly letos do tábora ve Vrbně. 
Tentokrát se vedoucí i dě-
ti převtělili do postav z Ve-
černíčků. Ovšem ani poté, 
co se všichni ve druhé po-
lovině července po třech 
týdnech vrátili domů, ne-
zůstává areál tábora ve 
Vrbně prázdný. 
„Vybírají si nás pro soustředě-
ní sportovní kluby, například 
fotbalisté z Blatné, ale také 
třeba mažoretky nebo dobro-
volní hasiči,“ informoval ve-
doucí vrbenského areálu Mi-
loš Holý. Už poněkolikáté se 

sem koncem srpna sjedou 
příznivci trabantů, takže po 
celý druhý prázdninový mě-
síc tu bude neustále živo. 
Rozhodně to ale nezname-
ná, že by se ve Vrbně nena-
šlo ubytování ještě pro další 
výletníky i jiné zájemce. „Stá-
le ještě nějaké volné kapaci-
ty máme, takže v případě zá-
jmu je nejjednodušší možnos-
tí kontaktovat nás a domluvit 
si podrobnosti,“ doplnil Holý. 
Informace o areálu a kontak-
ty najdou zájemci na webo-
vých stránkách www.areal-
vrbno.cz                               (red)

Vrbno zve i sportovce

Táborníci už odjeli, Vrbno ale prázdné nezůstane. Foto: (pim)
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„Těšíme se hodně. Slibuje-
me si, že po ní vyrazí na ko-
lech lidé z města a dojedou 
až k nám,“ říká k cyklostezce 
starosta Strupčic Luděk Pěn-
kava. Snadná a přitom kvalit-

ní asfaltová cesta mimo hlav-
ní silnice, kterou zvládnou 
i děti, by mohla pro Strupči-
ce znamenat především pří-
liv turistů do sportovního 
areálu. Společně s okolními 

obcemi proto Strupčice usi-
lovaly o vybudování stezky 
řadu let.
Stavba začala po mnoha od-
kladech vloni, když se Ústec-
kému kraji podařilo získat 

více než 66 milionů korun 
z ROP Severozápad. Stez-
ka spojí Kamencové jezero 
v Chomutově s Otvicemi, Za-
ječicemi, Vrksmaní a Strup-
čicemi. Část trasy povede 
na hraně povrchového lomu 
Vršany, nad nímž bude také 
jedno z odpočívadel.
„Chtěli jsme v polovině zá-
ří udělat slavnostní otevření 
s první jízdou, ale komplikace 
na stavbě nám to zřejmě neu-
možní. Budeme to muset ne-

chat na jaro,“ vysvětluje Lu-
děk Pěnkava. V úseku před 
Strupčicemi totiž došlo k se-
suvu půdy a svah bude muset 
být sanován. „Sanace nebude 
mít vliv na provoz na cyklos-
tezce. Podle smlouvy o dílo 
bude stavba dokončena 30. 
září včetně dvou odpočívadel. 
K předání stavby Ústeckému 
kraji dojde následně v říjnu,“ 
informuje Markéta Flochová 
z Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje.                             (red)

Chomutov a Strupčice spojí cyklostezka
Na Chomutovsku v těchto dnech vrcholí stavba cyklostezky, která spojí 
Chomutov s okolními obcemi. Naplno si ji ale cyklisté budou moci zřej-
mě užívat až příští sezonu. Podle informací investora, kterým je Ústec-
ký kraj, bude stezka předána do užívání až v říjnu, tedy na sklonku tu-
ristické sezony.

Dlouhých dvaasedmdesát let 
čekaly Erzgebirgs-Zeitung 
nebo-li Krušnohorské novi-
ny v archívech. Letos u příle-
žitosti 130. výročí moldavské 
horské dráhy vyšlo první ob-
novené číslo. 
Na 46 stranách nabízí zajímavé 
informace o historii a součas-
nosti Krušných hor i krásnou 
kreslenou mapu moldavské 
dráhy výtvarnice Petry Kofro-
ňové Wolfové. 

Za obnovením vydávání Kruš-
nohorských novin stojí Česko-
jiřetínský spolek, aktivní sdru-
žení, které má za sebou celou 
řadu projektů, mimo jiné obno-
vení lájského plavebního kaná-
lu či zmíněné oslavy moldavské 
trati. „Aniž bychom to plánova-
li, vydání obnovených novin vy-
šlo právě na výročí 135 let od vy-
dání historicky prvního čísla – 
15. května 1880,“ říká Petr Fišer 
z Českojiřetínského spolku. 

V 19. století noviny vydával svaz 
krušnohorských spolků, které 
vznikaly od 70. let na podpo-
ru turistického ruchu na obou 
stranách Krušných hor. Jejich 
členové se věnovali budování 
turistických stezek, stavbě roz-
hleden a horských chat, pořá-
dali výlety. „Chceme se věnovat 
minulosti i současnosti. Nikoliv 
lamentovat nad zaniklými ča-
sy, ale zabývat se tím, co zůsta-
lo a co je možné rozvíjet, co může 

dát Krušným horám znovu jejich 
tvář,“ vysvětluje Petr Fišer. Vy-
dání z května 2015 je ke koupi 
v informačních centrech a pro-
dejnách knih v Krušných horách 
a Podkrušnohoří. Z třítisícové-
ho nákladu se prodala už polo-
vina. Kromě moldavské dráhy 
se barevný časopis věnuje měs-
tům, jimiž železnice prochá-
zí, válečné historii, obnovené-
mu oseckému pivovaru, lájské 
přehradě i plavebnímu kanálu. 

„Určitě chceme ve vydávání po-
kračovat. Teď jsme si dali odde-
chový čas a příští číslo by mohlo 
vyjít před Vánoci nebo začátkem 
příštího roku,“ informuje Petr 
Fišer. „Okolo Českojiřetínského 
spolku se vytvořila velká síť lidí 
a příznivců, s nimiž chceme na 
vydání spolupracovat, stejně ja-
ko například s místními muzei. 
Hledáme i tvář novin tak, aby se 
přiblížila co nejvíc původní histo-
rické,“ dodává Fišer.             (red)

Českojiřetínský spolek obnovil Krušnohorské noviny

„Koncem roku bychom rádi 
udělali zahajovací večírek,“ vě-
ří starosta Strupčic ve včas-
né dokončení sportovní haly. 
Její stavba začala letos v zimě 
a zdržely ji technologické pro-
blémy se střechou. „Střechu ha-
ly bylo nutné sejmout a nahra-
dit trochu jinou technologií,“ 
vysvětluje starosta Luděk Pěn-
kava s tím, že nová střecha už 
je opět hotová. Pro obec to zna-
mená především získat souhlas 
s prodloužením termínu stav-
by od ROP Severozápad, kte-
rý poskytl 24 milionů korun 

z evropských fondů. Strupčice 
pak ze svého investují šest mi-
lionů korun a jde tedy o největ-
ší investiční akci v historii ob-
ce. Hrubá stavba haly stojí mezi 
školou a sportovním areálem, 
který tak vedle tenisových kur-
tů, koupaliště, fotbalového hřiš-
tě a minigolfu získá další spor-
tovní zázemí. Sportovní hala 
bude sloužit jak školní mláde-
ži, tak veřejnosti. Poskytne pro-
stor pro nejrůznější míčové 
sporty a její součástí budou ta-
ké posilovna, cvičební sál, šatny 
a občerstvení.                           (red)

Halu letos otevřou

  Naposledy během prázd-
nin budou moci zájemci ve 
Vrskmani navštívit letní ki-
no 22. srpna. Nejen pro míst-
ní byla po oba prázdninové 
měsíce připravena čtyři il-
mová představení pod širým 
nebem. Dvě v červenci a dvě 
v srpnu. Promítání se střídala 
na návsi ve Vrskmani a v sou-
sedních Zaječicích. Po dvou 
dílech dobrodružství Sher-
locka Holmese čekala první-
ho srpna na diváky ve Vrsk-
mani česká komedie Hodino-
vý manžel. Název posledního 
prázdninového ilmu, na nějž 

se budou muset zájemci vy-
pravit opět do Zaječic, nebyl 
do uzávěrky Důlních novin 
znám.                                  (red)

  Do 21. srpna mohou oby-
vatelé Jirkova zasílat své ná-
vrhy na kandidáty na Cenu 
Jirky, kterou město oceňu-
je osobnosti, jež se zaslouži-
ly o rozvoj města. Vloni cenu 
obdržel zatím nejmladší lau-
reát – Jiří Černer, který se vě-
nuje práci s dětmi v turis-
tickém oddíle. Cena se udě-
luje tradičně u příležitosti 
jirkovské hornické pouti v zá-
ří.                                                 (kat)

STRUČNĚ

Poukázka na 10 000,- Kč  
na nákup zájezdu v CK BlueStyle

Poukázka na nákup na Lékárna.cz  
v hodnotě 1000,- Kč
Soňa Wittauschová (Vršanská uhelná a.s.)
Miroslav Brhel (Coal Services a.s.)

Dárkový poukaz Aquadrom  
Most v hodnotě 500,- Kč
Lukáš Chalupecký (Vršanská uhelná a.s.)  
Pavel Štěpánek (Vršanská uhelná a.s.)
Tomáš Vejvoda (RENOGUM a.s.)

Dárkový poukaz pro 2 osoby 
do CinemaCity
Václav Havel (Vršanská uhelná a.s.) 
Bohumír Pém (Vršanská uhelná a.s.)
Vítězslav Čermák (Vršanská uhelná a.s.) 
Jiří Lenkvík (Vršanská uhelná a.s.)
Petr Šlehofer (Coal Services a.s.)

GRATULUJEME
VÝHERCŮM V SOUTĚŽI

Nejen exponáty z historie 
a současnosti těžby uhlí, ale 
také výstavy nabízí návštěv-
níkům Podkrušnohorské 
technické muzeum.
V Galerii Julius III, která vznik-
la v objektu bývalé rozvodny 
přímo za branou muzea, je od 
24. července k vidění výstava 
iPerspective Michala Bulíře. 
Jedná se o fotogra ie z mobil-

ního telefonu, které autor po-
řídil na zhruba osmi místech 
po celém světě a pro výstavu 
je doprovodil i krátkými tex-
ty písní, případně ukázkami 
z vlastního chystaného romá-
nu. „Výstava Michala Bulíře je 
jeho první samostatnou výsta-
vou. Podobné to bylo i u všech 
předcházejících umělců, což 
nás těší, že v tomto trendu mů-

žeme pokračovat,“ uvedl Petr 
Havlík, iniciátor vzniku Gale-
rie Julius III. 
I další připravovaná výsta-
va bude fotogra ická, Michala 
Bulíře a jeho mobilní fotogra-
ie vystřídá kolekce klasických 

černobílých fotogra ií aktů 
z dílny Miloslava Vrby. Verni-
sáž je naplánována na 28. srp-
na.                                           (red)

Hornické muzeum v létě nespí

Galerie vznikla p ímo v objektu bývalé rozvodny. Foto: (pim)
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Pat íte k těm š astným lidem, 
kterým se koní ek proměnil 
v práci, že?
Původně jsem si říkal, že jed-
nou – až mi bude padesát – ne-
chám své práce v dopravě a bu-
du dělat turistiku. Nakonec to 
trvalo méně než tři roky a dnes 
provozuji s kolegy Offroadsa-
fari jako průvodce indistruál-
ní i nedotčenou krajinou sever-
ních Čech.

Mám dojem, že lidé mají stále 
méně volného asu, ale o to 
intenzivněji si ho chtějí užít... 
Určitě to platí a přibývá lidí, kte-
ří jsou ochotni si na silné zážit-
ky udělat čas a dát za ně peníze. 
Zjistili, že výlet do supermarke-

tu je stojí stejně jako den s ná-
mi, ale věci ze supermarketu 
jim za týden zevšední, zatímco 
zážitky už jim nikdo nesebere.

Takže jste svou zážitkovou ces-
tovní kancelá í našel správnou 
„díru na trhu“...

Nebylo to cílené. Bavila mě 
terénní auta a geocaching, 
takže jsem hodně jezdil s ka-
marády a cestou jim vyprávěl. 
Výpravy byly stále větší a větší, 
a tak jsem je zkusil nabízet na 
internetu. Přijely první výpravy 
ze zahraničí a nakonec byla 
poptávka tak velká, že už jsem 
to nestíhal dělat při práci.

Mostecko, ale ani Krušné hory, 
nejsou zrovna považované 
za turistické ráje. Mění se tato 
situace?
Mění. Dnes jsou lidé více ochot-
ni experimentovat a zkusit ně-
co jiného. Nebo naopak sem je-
dou právě proto, že očekávají 
nějakou apokalypsu. Přijedou 

na náš program Uhelným Mos-
teckem a najednou zjistí, že je 
tu sice šachta, ale všude oko-
lo už je něco krásného, velmi 
rozmanitého, neprobádaného 
a takřka liduprázdného. Stačí 
sednout do terénního auta a za 
půl hodiny jste v krajině, kde 

nejsou žádné pohozené kapes-
níky a davy turistů. Zcela cíle-
ně návštěvníkům ukazuju ma-
lá, pěkná, lidskýma rukama do-
týkaná, ale zapomenutá místa. 

Kdo jsou vlastně vaši zákazníci?
Nejprve se zdálo, že to bude ta-
kové chlapské hraní – velká au-
ta, dobrodružství, válka, zbra-
ně. Ale ukázalo se, že většinu 
našich klientů tvoří ženy. Od 
mladých slečen, které si chtě-
jí něco vyzkoušet, po starší dá-
my, které mají doma lenivější-
ho partnera a se mnou obráže-
jí krajinu.

V komentá ích u vašich akcí 
na Off roadsafari.cz lidé asto 
kladně hodnotí váš zasvěcený 
výklad o krajině, kterou je 
provázíte. I mě fascinují vaše 
rozsáhlé znalosti z širokého 
spektra oborů. Kam na tohle 
všechno chodíte?
Dělám to cíleně – pořád čtu. 
Mám ohromnou knihovnu pu-
blikací, nové stále sháním, sku-
puji staré mapy po aukcích. 
Díky tomu, že už jsem vstou-
pil trochu ve známost, muzea 
a další instituce mě obdarová-

vají řadou knih, stejně tak staří 
lidé mi často vyprávějí své pří-
běhy. Vědí, že jejich informace 
nebo vzpomnínky se mnou pů-
jdou dál.

Baví vás víc krajina dotýkaná 
nebo nedot ená?
Z každé té krajiny získáte jiný 
dojem. Krušné hory mají svoji 
zvláštní náladu, jsou chladněj-
ší, nedostupnější, Doupovské 
mají blíž ke stepi, je tam v létě 
tepleji, v zimě chladněji, kraji-
na je zcela opuštěná, na Džbán-
sku najdete megalitické stavby 
a úplně jinou architekturu, Čes-
ké Středohoří – to jsou znělcové 
a čedičové kužely s ohromnou 
rozmanitostí přírody a český-
mi granáty, Mostecko je trochu 

útrpnější, ale zase s příchutí uh-
lí a bouřlivé historie.
Je tu ohromná krajinná rozma-
nitost – pět zcela rozdílných 
druhů krajin tu přehlédnete 
z jediného místa. Dá se to objet 
během jednoho týdne a vždy 
narazíte na trochu jinou nála-
du, květenu, architekturu, his-
torii... Neznám jinde v Evropě 
takové místo.

Projel jste ty i kontinety, takže 
máte srovnání. Je tohle místo 
vašeho srdce?
Viděl jsem pár desítek zemí 
a tady se mi prostě líbí. Jsem 
rozhodnut, že chci žít na dohled 
Doupovským horám, Českému 
Středohoří a Krušným horám. 
Tady chci žít a zemřít – bez nad-
sázky. I když budu dál rád na-
vštěvovat jiné země a jiné kra-
jiny, tohle je můj domov, přesto-
že jsem původem Jihočech.

Jak jste p išel ke krytu civilní 
obrany?
Přišel jsem o garáž a při shá-
nění nové jsem narazil na bun-
kr, takže na auto pršelo dál a já 
si pronajal protiletecký kryt 
z druhé světové války v přá-
delně RICO, původně Marbach 
a Riecken, na Šumné. Na začát-
ku války irma vlastními silami 
vybudovala pod jednou z ad-
ministrativních hal protiletec-
ký kryt v očekávání možných 
náletů na chemičku. Skutečně 
se tam lidé ukrývali, dokonce 
i ženy a děti z vybombardova-
ného Záluží. Po válce fungoval 
až do roku 1991 jako kryt ci-
vilní obrany pro závod. I když 
už továrna dlouho nepracuje, 
kryt měl stále majitele a kupo-

divu ho nikdy nikdo nevykra-
dl, byl ovšem těžko využitelný 
pro cokoliv.

Vy jste ale na variantu využití 
p išel?
Budujeme tam zázemí pro 
Offroadsafari a také expozi-
ci. Během dvou let jsme ho 
vyklidili, zlikvidovali plísně, 
částečně vysušili, odvětrali... 
zkrátka zkulturnili. Expozice 
se bude věnovat druhé svě-
tové válce – zbraně, uniformy 
i dobové drobnosti a vyba-
vení z té doby, část představí 
historii továrny i samotného 
krytu, vystavíme třeba růz-
né ochranné masky, a posled-
ní část ukáže regionální ma-
py, které sbírám. Tři místnos-
ti necháme v původním stavu 
i se vším vybavením z doby 
socialismu, což láká hlavně 
urbexery.                              (kat)

M. Bareš: Krajina, kde chci žít a zemřít 
Dobrodruh, který si pořídil bunkr a prohání se 
cestami necestami velkým autem – tak jsem 
slyšela mluvit o  Martinu Barešovi. Všechno je 
to vlastně pravda, ale ne celá. Okolo Mostecké-
ho jezera mě Martin Bareš skutečně vozil terén-
ním autem, jinak to tam ani nejde, ale kromě 
toho mi během cesty dokázal vyprávět o geolo-
gii, zdejší fauně, válečné historii, starých ma-
pách i tajemných místech okolních hor tak, jak 
nikdo předtím. Jeho neobvyklá cestovní kance-
lář láká čím dál víc turistů, které vozí na místa, 
kam by je ani nenapadlo dojet a  ukazuje jim, 
jak krásným koutem země jsou severní Čechy.

Martin Bareš vozí zájemce za industriální i nedot enou krajinou severních ech. Foto: (kat)

V bývalém krytu vzniká expozice zamě ená na vále nou historii. Foto: Archiv Martina Bareše a Off roadsafari.cz

„I když budu dál rád navštěvovat jiné země 
a jiné krajiny, tohle je můj domov, přestože 
jsem původem Jihočech.“ „Z každé té krajiny získáte jiný dojem. Kruš-

né hory mají svoji zvláštní náladu, jsou 
chladnější, nedostupnější.“

„Myšlenka uspořádat v Mos-
tě nějakou větší akci přišla ve 
chvíli, kdy jsme zjistili, že se 
město uchází o titul Evropské 
město sportu. Softball už tu sice 
má šestadvacetiletou historii, 
ale nepatříme mezi top sporty, 
takže jsme to brali zároveň ja-
ko možnost, jak náš sport zvidi-
telnit,“ vysvětlil Pavel Kasal, je-
den ze zakladatelů mostecké-
ho klubu a hlavní organizátor 
juniorského mistrovství. 

Překvapení pro Most
Tehdejšímu vedení města 
Most se myšlenka uspořádat 
ve městě softballový turnaj lí-
bila, klub podpořilo a Painbus-

ters se obrátili na softballovou 
asociaci se žádostí o pořádá-
ní nějaké akce. K překvapení 
všech bylo Mosteckým nabíd-
nuto pořádání juniorského 
mistrovství Evropy, ovšem za 
podmínky, že areál na Ovčíně 
bude splňovat všechny potřeb-
né parametry.

Evropské parametry
„Velmi důležitá pro nás byla 
dohoda s městem Most, bez je-
ho souhlasu coby majitele po-
zemků, kde jsme v pronájmu, 
bychom s rekonstrukcí nemoh-
li začít,“ vysvětlil Kasal.  A prá-
vě v tu chvíli nastoupila po-
moc Vršanské uhelné. Peníze, 

které Most získal z partnerské 
smlouvy s těžební společnos-
tí, posloužily už vloni na prv-
ní část úprav areálu, letošní 
příspěvek od Vršanské uhelné 
uhradil přípravu mistrovství. 
Celková rekonstrukce areálu 
vyšla klub na zhruba 1,2 mili-
onu korun. Hřiště podobných 
parametrů mají například 
v Havlíčkově Brodě, kde ale by-
ly náklady na vybudování de-
setinásobné. 

Sázejí na mládež
Mostečtí Painbusters jsou zná-
mí svou prací s mládeží. Klub 
má zastoupení ve všech mlá-
dežnických soutěžích a sklízí 

úspěchy.  V roce 2013 byli zdej-
ší hráči mistry republiky ve 
dvou nejstarších kategoriích, 
vloni skončili v nejvyšší soutěži 
druzí. I na červencovém evrop-
ském juniorském mistrovství 
byli v českém týmu dva hráči 
z Mostu. „Kolem roku 2007 jsme 
se začali víc soustředit na mlá-
dež a ve chvíli, kdy se nám po-
dařilo posunout se na kategorii 
dětí od 13 let výš, se nám navíc 
povedlo aktivně zapojit i rodi-
če. A je třeba říct, že nám právě 
dobrovolníci z jejich řad ohrom-
ně pomohli s přípravami mis-
trovství,“ doplnil mostecký tre-
nér Radek Černý, který byl zá-
roveň ředitelem turnaje. 

Stovky softballistů
V současnosti má mostecký 
klub kolem 200 hráčů. Pra-
videlně každý rok připravu-
je sérii turnajů pro žáky 1. až 
4. tříd základních škol v Mos-
tě, takže se počet rozrůstá až 
na zhruba 650. A kromě mos-
teckých škol chce klub zapojit 
i školy v Litvínově a nedaleké 
Bílině. „Začali jsme s mládeží 
pro klubové účely, ale postup-
ně se dostáváme i mezi ama-
térské zájemce a připravili 
jsme také projekt minisoftball, 
což je soubor deseti pálkových 
her pro předškolní děti,“ do-
plnil Černý s tím, že vlastně 
všechno souvisí se vším. Díky 
evropskému šampionátu se 
podařilo vylepšit areál a díky 
tomu se snad podaří dostat 
tento sport i do širšího pově-
domí veřejnosti.               (red)

Evropský titul snad přiláká další talenty, věří Painbusters
K Mostecku patří hokej, fotbal, házená, ale také třeba softball, a to dokonce už více než čtvrt 
století.  V letošním roce se mostecký softballový klub Painbusters  stal navíc hostitelem junior-
ského mistrovství Evropy. Před tím však musel jeho areál na Ovčíně v Mostě projít řadou úprav. 

Už posedmé se letos sejdou 
hlavně mladí umělci na Ma-
lířském sympoziu na Bene-
diktu v Mostě. Od 5. srpna 
oživí skupina celkem jede-
nácti malířů na několik dní 
mostecké kulturní dění. 
Návštěvníci sympozia, jehož 
partnerem je Vršanská uhel-
ná, si budou moci prohléd-
nout nejnovější práce tradič-
ních účastníků akce, Romana 
Křeliny, Josefa Zedníka a Do-
ris Tesárkové Oplové, k nimž 
se letos přidá i skupina os-

mi mladých výtvarníků. „Vrá-
tili jsme se k modelu, který 
jsme představili předloni, to-
tiž, že budeme na sympozium 
zvát čerstvé absolventy umě-
leckých škol. Letošní účastníci 
pocházejí z celých Čech a dva 
dokonce ze Slovenska,“ dopl-
nila organizátorka akce Šárka 
Čepeláková. Sympozium bu-
de jako každoročně zakonče-
né závěrečnou výstavou spo-
jenou s aukcí. Vernisáž bude 
zahájena ve středu 12. srpna 
v 17 hodin.                           (red)

Malířské sympozium mládne

„Na letošní rok jsme chtěli při-
pravit něco speciálního, takže 
vrcholem bude autogramiáda 
litvínovských extraligových ho-
kejistů. I když léto není zrovna 
hokejové období, myslíme si, že 
úspěch, jako je mistrovský titul, 

by se měl připomínat v kterou-
koli roční dobu,“ nastínil pro-
gram akce starosta Petr Pillár. 
Štrúdlování je podle jeho slov 
zábavou jak pro dospělé, tak 
pro děti. Ty se tak symbolicky 
loučí s prázdninami. Aby si uži-

li opravdu všichni, je přizpůso-
ben i program celého dne. Pro 
nejmenší bude mimo jiné při-
praveno vystoupení kouzel-
níka, pro starší je nachystaná 
dechovka a večerní program 
s dalším hudebním vystoupe-
ním. 
Vloni se do zdejší soutěže 
o nejlepší závin přihlásilo cel-
kem sedmnáct účastníků. Re-
kord ovšem padl před dvěma 
lety, kdy odborná porota muse-
la ochutnat více než tři desítky 
štrúdlů.                                        (red)

Štrúdlování přivítá hokejisty
Ochutnat závin všech chutí a  tvarů budou 
moci návštěvníci už čtvrtého ročníku Lišnic-
kého štrúdlování, které se v  obci uskuteční 
22. srpna. V  Lišnici tuto akci pořádají již tra-
dičně za přispění Vršanské uhelné.

„Jsme velmi rádi, že jsme moh-
li zrekonstruovat staré dětské 
hřiště v naší oddechové zóně. Vý-
razně nám přitom pomohla Vr-
šanská uhelná, která nám po-
skytla sto tisíc korun z celkových 
čtvrtmilionových nákladů. Zby-
tek peněz zaplatila obec ze svých 
zdrojů,“ uvedl starosta Polerad 
Alois Macháč. „Velmi nás těší, že 
jsme obci mohli tímto způsobem 
pomoci. Co víc si přát, než aby 
si tu děti rády hrály a aby vám 
hřiště vydrželo co nejdéle,“ po-
znamenal při slavnostním ote-
vření generální ředitel Vršan-
ské uhelné Vladimír Rouček.  
Hřiště s pěti novými atrakce-
mi, upraveným okolím, vysa-
zeným živým plotem a pergo-
lou splňuje všechny potřebné 
požadavky na kvalitu a bezpeč-
nost. Podkladovou plochu pod 

atrakcemi vyplňuje kačírek, 
který obci s devadesátipro-
centní slevou poskytla irma 
Best. Do rekonstrukce hřiště 
se zapojili místní občané. „Chci 
poděkovat obyvatelům obce, 
protože velkou část prací jsme 
dělali vlastními silami,“ připo-
menul starosta. Hřiště bude 
podle jeho slov sloužit nejen 
zhruba třicítce dětí, které žijí 
v obci, ale i dalším, které do Po-
lerad přijíždějí na víkendy a na 
prázdniny za příbuznými. 
Místo na hřišti našla i jedna ze 
tří soch z letošního řezbářské-
ho sympozia, lavička ve tva-
ru jezevčíka, kterou vytvořil 
Jan Sládek. Poprvé ji předsta-
vil první červencový víkend 
na Poleradských slavnostech, 
podpořených rovněž  Vršan-
skou uhelnou.                            (red)

Děti v Poleradech mají nové hřiště
Polerady se mohou pochlubit novým dětským 
hřištěm. Vzniklo i  díky podpoře Vršanské 
uhelné, která s obcí dlouhodobě spolupracuje. 

Na h išti v Poleradech vyrostlo i pět nových atrakcí. Foto: (pim)
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Už začátkem srpna přivítá hi-
podrom nikoli dostihovou, ale 
kulturní událost. Vůbec popr-
vé se zde uskuteční hudební 
festival, který patří do seriá-
lu akcí Rozmarné léto. Po Mi-
kulově a Olomouci se předsta-
ví i v Mostě, konkrétně v sobo-
tu 8. srpna. Na programu jsou 
známá jména české hudební 
scény Tomáš Klus nebo Xindl 
X, nabídka je ale mnohem šir-
ší. Brány areálu se otevřou 
už dopoledne, aby program 
odstartoval pohádkou O lí-
ném Honzovi ve 13:00 hodin. 

Zkrátka v srpnu nepřijdou ani 
příznivci parkurového skáká-
ní, užít si na hipodromu mo-
hou o víkendu 22. a 23. srpna, 
kdy se zde budou konat Srp-
nové parkurové závody. O po-
sledním srpnovém víkendu, 
tedy v sobotu 29. srpna, se na 
hipodromu uskuteční dostiho-
vá Velká letní cena. 
Podobně nabitý program bu-
de mít závodiště i v září, kdy se  
krátce po sobě uskuteční tra-
diční oslavy Dne horníků, par-
kurové závody i letošní před-
poslední dostihový den.    (red)

Hipodrom čeká akcemi nabitý srpen 
Dostihový vrchol už má mostecký hipodrom 
za sebou, akcí a  nejen sportovních se tu ale 
chystá ještě celá řada. 

V minulém čísle Důlních novin jste do-
stali možnost vyzkoušet si kvíz pro 
Chytré hlavy. Ze zaslaných odpovědí 
jsme vylosovali vítězku Romanu Voře-
chovskou z úseku organizační agendy 
Vršanské uhelné, která od nás dostane 
drobnou odměnu.                                   (red)

Vrcholem sezony na hipodromu byl ervencový OAKS, na dostihy ale bude možné vyrazit i v srpnu. Foto: (pim)

Pro české uhlí je letošní rok zcela zásadní. Vláda má totiž po letech odkladů konečně rozhodnout o tom, zda jeho těžba 
v severních Čechách bude pokračovat. A také v jakém rozsahu. Na toto rozhodnutí čekají představitelé regionu, těžební 
společnosti i odboráři. V případě, že nedojde ke zrušení limitů těžby na lokalitě Československá armáda Severní energe-
tické, bude se s následky útlumu těžby potýkat celý region.

Odboráři na nic nečekají s rukama v klíně

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová si v doprovodu generálního editele Severní ener-
getické Petra Kolmana (vlevo) a Jaromíra Franty prohlédla lokalitu eskoslovenská armáda. Foto: Jaro-
slav Průcha

Mezi těmi, kdo se rozhod-
li před rozhodnutím vlády 
aktivně jednat, bylo Sdru-
žení odborových organiza-
cí Czech Coal Group (SOO 
CCG). 
„Na radě sdružení jsme se 
shodli na tom, že musíme být 
aktivní ještě před tím, než vlá-
da o problematice limitů těž-
by rozhodne. Prvním krokem 
bylo pozvání ministrů do re-
gionu, aby se s problemati-
kou měli šanci seznámit přímo 
na místě,“ vysvětlil předseda 
SOO CCG Jaromír Franta. 
Osloveni byli tři ministři, je-
jichž resortů se limity těžby 
uhlí také dotýkají. Richard 
Brabec jako ministr životní-
ho prostředí, ministryně prá-
ce a sociálních věcí Michaela 
Marksová Tominová a minis-
tr zemědělství Marian Jureč-
ka. Na rozdíl od ministra ze-
mědělství, který se omluvil 
kvůli časovému zaneprázd-
nění, oba jeho vládní kolego-
vé na Mostecko přijeli.
Už na konci června dorazil 
ministr životního prostře-
dí, který návštěvu lomu ČSA 
spojil i s návštěvou Dolů Bíli-
na a okolních obcí. „Samozřej-
mě jsme nečekali, že by byl mi-

nistr životního prostředí z po-
vrchové těžby uhlí nadšen, ale 
diskuse s ním byla velmi věcná 
a prokázal, že má zkušenosti 
z řízení velké irmy a umí při-
jímat zásadní rozhodnutí. Pro 
požadavky odborů prokázal 
pochopení,“ shrnul své dojmy 
ze setkání s Richardem Brab-
cem Jaromír Franta. 
Začátkem července na Mos-
tecko přijela ministryně prá-
ce a sociálních věcí, která si 
na návštěvu regionu vyčle-
nila celý den.  Svou návštěvu 
zahájila na Hněvíně, odkud si 
prohlédla a ocenila rekultiva-
ce a následně se přesunula na 
lokalitu ČSA, kde se diskuto-
valo zejména o problemati-
ce ohrožených pracovních 
míst, protože právě tyto zá-
ležitosti jsou v její kompe-
tenci. „Ministryně nezaměst-
nanost vnímá velmi citlivě, 
ale jak z našeho jednání vy-
plynulo, její resort v součas-
nosti na řešení této proble-
matiky žádný speciální ná-
stroj nemá. Může nabídnout 
pouze program aktivní poli-
tiky zaměstnanosti, který do-
posud žádné citelné výsled-
ky do regionu nepřinesl,“ vy-
světlil Jaromír Franta. (pim) 

Ministry přivezli do lomu

Poukazují na hrozbu vysoké 
nezaměstnanosti a sociálních 
problémů na Mostecku v pří-
padě, že nedojde ke zrušení li-
mitů. Podle odborářů obě stu-
die jasně ukazují, že pokračo-
vání těžby na lokalitě ČSA je 
nezbytné.
Studie Vupec Economy, kte-
rou má ministerstvo průmys-
lu k dispozici, jednoznačně ří-
ká, že uhlí je pro českou eko-
nomiku potřeba. Ministerstvo 
předložilo čtyři varianty. Ty 
zahrnují možnost zachování 
limitů, zrušení limitů výhrad-

ně na Dole Bílina, jejich zruše-
nína Bílině a takzvaného ma-
lého zrušení limitů na loka-
litě ČSA a nakonec i variantu 
úplného zrušení limitů těžby.  
Právě tu poslední podporuje 
studie VupecEconomy. 
Studie PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) sice podle odborů 
pracuje s některými nepřes-
nými údaji, přesto z ní jasně 
vyplývá, že region je velmi sil-
ně zatížen nezaměstnaností 
a každé její zvýšení ho ještě 
více znevýhodňuje vůči zbyt-
ku republiky.                      (pim)

Právě na její zasedání vy-
razili odboráři i se zaměst-
nanci těžebních společnos-
tí, aby ukázali svou podporu 
pokračování těžby uhlí na 
lokalitě ČSA. Podpořit hor-
níky z Mostu přijeli i kole-
gové z Chvaletic a OKD. 
Stanovisko tripartity ale 
pro vládu není nijak závaz-
né, podstatné je, jak se k li-
mitům těžby postaví sama 
vláda. Její jednání se čeká 
na podzim, kdy by minist-
ři měli navíc přijet na vý-
jezdní zasedání do Ústecké-
ho kraje. 
Stále ovšem hrozí, že rozhod-
nutí nepadne. „Ministr Mlá-
dek sice už dal najevo, že uh-
lí z ČSA má pro stát strate-

gický význam a může sloužit 
jako bezpečnostní pojistka 
v dobách, kdy bude energeti-
ka procházet rizikovým obdo-
bím. To je sice pozitivní tvrze-
ní, ale další výroky o tom, že 
bude rozhodnutí o limitech 
odloženo až na rok 2020, po-
važujeme za politický ali-
bismus,“ komentuje Jaromír 
Franta. Další odsouvání totiž 
bude podle odborářů zname-
nat další propouštění stovek 
lidí ze šachty i  navazujících 
irem. „Usilujeme o to, aby 

vláda měla připravenou reál-
nou náhradu za pracovní mís-
ta, která zaniknou jen kvůli  
tomu, že není schopna udělat 
jasné rozhodnutí,“ uzavřel 
šéf odborů.                     (pim) 

Studie podporují hnědé uhlí Stále nejasný osud těžby
Ministr průmyslu Jan Mládek už před časem 
deklaroval, že než vláda rozhodne o  budouc-
nosti těžby uhlí na severu Čech, chce mít v ruce 
dvě nezávislé studie, které by nejvyšším před-
stavitelům státu měly při rozhodování pomoci. 
Obě už jsou k dispozici a z obou vyplývá, že se-
veročeské uhlí je pro stát velmi důležité.

Prvním, kdo se problematikou uhlí bude zabý-
vat, je tripartita, tedy zástupci vlády, zaměst-
navatelů a odborů už na konci července. 

Poté, co odboráři a zaměst-
nanci těžebních irem vyjád-
řili před jednáním tripartity 
svou podporu zrušení vlád-
ního usnesení z roku 1991 
o územních limitech těžby, 
jsou v plánu i další akce. 
Jednou z nich, která by moh-
la být letos věnována podpo-
ře pokračování těžby na loka-
litě ČSA, je například pravidel-
ný Den horníků na mosteckém 
hipodromu.  Ten se letos usku-
teční v pátek 11. září. 
A hlas horníků bude zřejmě 
slyšet také na podzimním vý-
jezdním zasedání vlády v Ús-
teckém kraji. Přesný termín, 
kdy vláda do regionu dorazí, 
nebyl do uzávěrky tohoto vy-
dání Důlních novin znám. 
Akcí na podporu pokračová-
ní těžby se ale dá očekávat víc, 
odboráři jsou připraveni dát 
svůj názor najevo dostatečně 
nahlas.                                      (red)

Boj nekončí

Výherce kvízu pro Chytré hlavy 
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Nové technologie pronikají už 
i do oblasti bezpečnostních 
pomůcek a odborníci tvrdí, 
že v budoucnu by irmy, které 
budou eHat používat, mohly 
ušetřit na nákladech za škole-
ní zaměstnanců a  tato novin-
ka by jim mohla pomoci zvýšit 
produktivitu práce.  
Systém eHat totiž zahrnuje za-
řízení na přenos video i audio 
signálu, jehož prostřednictvím 
je ten, kdo má helmu na hla-
vě neustále ve spojení s cen-
trálou nebo třeba jen s kole-
gy, kteří pracují úplně na ji-
ném místě, klidně i v jiném 
městě. Zaměstnanec tak mů-
že prostřednictvím své helmy 
provádět konferenční hovory 
s odborníky ve své irmě, kteří 

mu mohou okamžitě pomáhat 
s řešením problému, nebo se 
může spojit s experty výrobce 
eHatsystems. 
Helma obsahuje několik 
speciálních „vychytávek”, 
mezi něž patří videokame-
ra s vysokým rozlišením, 
mikrofon a headset a chyt-
rý software, který umožňu-
je komunikaci prostřednic-
tvím WiFi sítě se Smartpho-
ny. Výrobci počítají s tím, 
že právě těžební společnos-
ti budou průkopníky v pou-
žívání chytrých helem. Geo-
logům, technikům, měřičům 
i dalším profesím, které při 
své každodenní práci helmy 
musí používat a zároveň po-
třebují komunikovat se svý-

mi kolegy během práce v pro-
vozu, bude nyní stačit jen za-
pnout svou chytrou helmu. 
A naopak, řídící zaměstnan-
ci budou mít v reálném čase 
kontrolu, zda práce v provozu 

probíhají tak, jak mají a mo-
hou operativně reagovat. Prá-
vě v tom má být největší výho-
da chytré helmy. Zaměstnan-
ci přímo v terénu mohou od 
svých mistrů dostávat přímé 

pokyny jak postupovat. Firma 
může díky novým technolo-
giím ušetřit, protože nebude 
zapotřebí kvůli každé „prko-
tině” jezdit na jedno místo 
několikrát.                       (red)

Helma umí víc, než jen chránit hlavu
S  přelomovou novinkou nazvanou eHat při-
šel australský výrobce ochranných pomůcek. 
Jeho helma toho umí mnohem víc, než jen 
chránit hlavu. Dokáže upozornit na případné 
nebezpečí a dokonce může pomoci vyřešit pro-
blém, na němž zrovna pracujete. 

Desítka německých a ra-
kouských výrobců zelené 
elektřiny protestuje proti 
tomu, že je projekt financo-
ván z veřejných prostředků. 

Navíc tvrdí, že by se Hinkley 
Point mohl stát preceden-
tem pro obdobné projek-
ty v Česku, Polsku nebo Ma-
ďarsku a mohlo by to do-

konce ohrozit zamýšlené 
směřování Německa k bu-
doucnosti založené na ob-
novitelných zdrojích.   
Na lucemburský soud se ob-
rátila i rakouská vláda. Ani jí 
se nelíbí, že se britská vláda 
zaručí za půjčky na dostav-
bu a provoz elektrárny ve 
výši nejméně 17 miliard li-

ber (cca 645 miliard korun). 
I přes prvotní pochybnosti 
s veřejnou podporou vloni 
souhlasila Evropská komise.

Výstavbu elektrárny ale 
dlouhodobě provázejí pro-
blémy s dodavateli, práce se 
zpomalily a mluví se o tom, 
že cena za reaktor bude ve 

srovnání s původními před-
poklady až čtyřikrát vyšší. 
Podle současných plánů ma-
jí dva nové reaktory o celko-
vém výkonu 3,3 gigawattu 
zahájit provoz v roce 2023. 
Původní plány přitom po-
čítaly s tím, že nové bloky 
dodají do sítě elektřinu už 
v roce 2017.                       (red)

Důvod je prostý, tamní vláda 
potřebuje posílit ekonomiku. 
Podle agentury Bloomberg se 
mongolský stát hodlá zbavovat 
podílů v energetice, například 
v elektrárnách. 
Důl Tavan Tolgoi se nachází na 
jihu pouště Gobi a je považo-
ván za největší světové naleziš-
tě nejkvalitnějšího metalurgic-
kého uhlí, určeného pro ocelá-
renský průmysl. Zdejší zásoby 
jsou odhadovány na 7,4 miliar-
dy tun.  Jakkoli se jedná o zají-
mavý projekt, vše komplikuje 
byrokracie. 

Jednání se dostala do slepé 
uličky v dubnu, kdy parlament 
zrušil dohodu s konsorciem za-
hraničních irem, které zahrno-
valo například čínskou Shen-
hua Energy nabo japonskou 
společnost Sumitomo Corp. Zá-
konodárci poukazovali na to, 
že důl by mohl potkat podob-
ný osud jako Oyu Tolgoi. Do 
měděného dolu se rozhodla in-
vestovat jedna z největších glo-
bálních těžařských společností 
Rio Tinto, ovšem tahanice ko-
lem pětimiliardového obcho-
du se táhly dva roky a skončily 

až letos v květnu. Není to na-
víc první případ, kdy mongol-
ské státní orgány zrušily kon-
trakt konsorciu velkých tě-
žebních společností několik 
měsíců po oznámení výsled-
ků soutěže. 
Přitom Mongolsko potřebu-
je zahraniční investice, aby se 
těžební průmysl mohl rozví-
jet. Tavan Tolgoi je druhým nej-
větším těžařským investičním 
projektem v zemi právě po do-
lu Oyu Tolgoi. Je totiž umístěn 
v místě, kde nejsou silnice a že-
leznice, které je potřeba rychle 
vybudovat, aby bylo možné uh-
lí rychle dostat na trh. Na mís-
tě je nedostatek vody a ener-
gie. Tavan Tolgoi je přitom po-
važován za zásadní způsob, jak 
může Mongolsko proměnit své 
přírodní bohatství v ekono-
mický přínos.                     (red)

Britský Temelín pod palbou kritiky kvůli financování

Uhlí nečeká konec, ale návrat

K evropskému soudnímu dvoru do Lucembur-
ku přišla už druhá žaloba na britskou jader-
nou elektrárnu Hinkley Point. 

Mongolsko chce v letošním a příštím roce pro-
dat podíl v deseti státem vlastněných společ-
nostech. Jednou z  nich je Tavan Tolgoi, nej-
větší uhelný důl v zemi. Jde přitom o zakázku 
v hodnotě čtyř miliard dolarů. 

Společnosti podnikající 
v oboru upozorňují na to, že 
změny v postoji státu, který 
chce klást mnohem větší dů-
raz na sociální a ekologická 
hlediska, mohou výrazně za-
sáhnout a v některých přípa-
dech dokonce zcela zastavit 
stávající i plánované projekty 
těžebních společností. 
Šéf jednoho z největších aus-
tralských producentů uhlí 
NSW Stephen Galilee ve sta-
novisku své irmy uvedl, že 
nastavení správné rovnováhy 
je důležité, ale nelze mít fun-
gující společnost a čisté život-
ní prostředí bez silné ekono-
miky. Otevírání nových dolů 

i rozšiřování stávajících, by 
nova politika vlády velmi sil-
ně zasáhla. 
Týkalo by se to například 
rozšíření povrchového lomu 
Mount Thorley Warkworth 
společnosti Rio Tinto. Z do-
lu Warkworth ročně pochá-
zí zhruba 12 milionů tun jak 
energetického, tak metalur-
gického uhlí, které je určeno 
pro zákazníky na asijském tr-
hu. Nový jižní Wales je v ob-
lasti povolování těžby pova-
žován za stát s nejtvrdšími 
pravidly, mimo jiné i proto, že 
celý proces nezajišťují stát-
ní orgány, ale nezávislá komi-
se.                                           (red)

Australané řeší těžbu
V australském Novém jižním Walesu se v sou-
časnosti rozhoduje o  budoucnosti uhlí. Stát 
chce pozměnit pravidla pro těžbu. 

Od července 1936 stojí na 
návsi v Koporeči (část Lišni-
ce, která je partnerskou ob-
cí Vršanské uhelné – pozn. 
red.) pomník pěstitele hruš-
ní Wenzela Gallina, který vy-
šlechtil odrůdu pozdní más-
lovky, příhodně po místě 
svého vzniku nazvané koprč-
ka. Gallin žil v Koporeči v le-
tech 1722 až 1802. Nejdříve 
hospodařil na dvoře svého 
otce, po kterém převzal hos-
podářství v roce 1746. Když 
ho pak v roce 1778 předal 
svému synovi, věnoval se již 
hlavně šlechtění hrušní. Z je-
ho šlechtitelských snah vze-
šlá hruška koprčka se od 
ostatních odlišovala zejména 
v tom, že se sklízí v době, kdy 

jsou plody ještě tvrdé a ne-
valné chuti. Musejí se proto 
řádně uskladnit, nejlépe do 
sklepa, kde dozrají, změk-
nou a zežloutnou a teprve 
potom vynikne jejich výbor-
ná chuť. Kdysi v krajanském 
listu Brüxer Heimat Zeitung 
vyšla dokonce oslavná báseň 
na tuto odrůdu hrušek pod 
názvem Koppertscher Birne. 
A z vděčnosti, jakou dobro-
tu tady Gallin zanechal, sto-
jí v Koporeči už téměř 80 let 
jeho pomník. 

Zničená památka
Po skončení války v roce 
1945 byl však pomník po-
ničen. Zmizela z něj pamět-
ní deska. Zlikvidovat po vál-

ce všechno, co mělo německé 
nápisy, se tak zřejmě nevy-
hnulo ani desce na pomníku 
v Koporeči. Hovořilo se také 
o tom, že ji někdo odmonto-
val a odvezl. Dokonce se mezi 
místními vyprávělo, že skon-

čila ve vodní nádrži na návsi. 
Nic z toho se však nepotvrdi-
lo, deska se ale dodnes nena-
šla a na pomníku chybí. Údaj-
ně na ní mělo být německy 
napsáno: Prvnímu pěstiteli 
Wenzelovi (Václavu) Gallinovi 

koporečské hrušně, která se 
odsud rozšířila do všech kra-
jů. S vděkem obec Koporeč. 
K pomníku pěstitele chtě-
la obec Lišnice v roce 
2013 vzkřísit i další tradici 
připomínající hrušku koprč-
ku, a sice obnovit alej hruš-
ní lemující silnici. Na podzim 
zakoupili 110 sazenic. Pěta-
třicet zasadili a zbylé necha-
li v krechtu přezimovat, že je 
vysadí na jaře. „K našemu zdě-
šení jsme 16. prosince zjistili, 
že 75 sazenic někdo vytáhl ze 
země a odcizil,“ oznámil tehdy 
starosta Petr Pillár. Ztrátu sa-
zenic radnice řešila podáním 
trestního oznámení.            (eš)

Dvě výročí spojená koporečskou hruškou
Pěstitel proslulých hrušek koprček bude mít 
napřesrok svůj pomník v  Koporeči již osm-
desát let. Na konci druhé světové války, před 
sedmdesáti lety, z něj zmizela pamětní deska, 
která se dosud nenašla.  

Slavné hrušky dostaly jméno po Koporeči, ale po čem nebo po kom se vlastně jmenuje samotná obec?  S největší prav-
děpodobností se jedná o pojmenování odvozené z osobního jména. Alespoň tak to vysvětluje Josef Mrázek ve Vlastivě-
dě Mostecka, která vyšla v roce 1933. Jde o přídavné jméno přivlastňovací, utvořené od jména zakladatele nebo vlastní-
ka dvora či vesnice. Vycházet by se přitom mělo ze jména Kopřek, jenž bylo zdrobnělinou obecného podstatného jména 
kopr. Odtud pak různými hláskovými změnami a jejich střídáním vznikla konečná podoba Koporeč. Zakladatel obce tedy 
nebyl milovník hrušek, ale kopru, a to dokonce takovým, že díky němu místní a možná i přespolní udělili osadě, jíž měl 
v držení, tento název. Jestli své jméno získal už před svým příchodem a přinesl si ho s sebou, nebo ho obdržel až zde, pro-
tože tu pěstování kopru v hojné míře zavedl a podporoval, zůstává otázkou.                                                                                          (red)

Historická fotografi e pomníku W. Gallina z doby, kdy teprve vznikal. Foto: Archiv (eš)

Po kom se jmenuje Koporeč?

O tradici hornictví v sever-
ních Čechách zřejmě nikdo 
nepochybuje. Na letošní 
rok ale připadá jedno vý-
ročí, které má vztah pří-
mo k Mostecku a vlastně 
i k Vršanské uhelné. 
V jejím dobývacím prosto-
ru se totiž začalo s hlubin-
ným dobýváním již v roce 
1860. Tehdy byl těžební spo-
lečností Britania nedaleko 
městečka Ervěnic založen 
hlubinný důl Robert. Letos 
si tedy připomínáme 155 let 
od velmi důležitého okamži-
ku pro hornictví na Mostec-
ku.  
Robert byl sice založen v ro-
ce 1860, ale až po čtyřech le-
tech přípravných prací se za-
čala hloubit první těžní jáma. 
Důležitou roli v historii mos-
teckého revíru sehrál Robert 
ještě jednou. Jako druhý v se-
veročeském revíru začal s po-
vrchovým dobýváním. Stalo 
se tak 16. června 1919, tedy 
před 96 lety. 

S těžbou uhlí se začalo v do-
lovém poli mezi obcemi Er-
věnice, Holešice a Hořany. 
V těchto místech vybíhala 
třicetimetrová uhelná sloj 
téměř až na povrch, což by-
lo z ekonomického pohle-
du pro těžební společnost 
Britania, majitele dolu Ro-
bert, velmi výhodné. Proto 
také bylo v těchto místech 
nasazeno první parní lopa-
tové rýpadlo, které odtěži-
lo několikametrovou vrst-
vu spraší a ihned se začalo 
s těžbou uhlí. 
Jen pro představu, těžbu teh-
dy zahájilo lopatové rýpadlo 
značky Menck, které mělo ob-
sah lžíce 2 m3. Pomáhaly mu 
dvě parní lokomotivy Hens-
chel s vozy značky Krupp 
o objemu 6 m3. Provoz rýpad-
la zajišťovala sedmičlenná 
osádka. Vedoucím osádky byl 
„bagrák“, který ovládal otoč, 
zdvih a pojezd stroje. Klapkař 
měl na starosti výsun lopa-
ty a otevíral její klapku. Dal-

šími členy osádky byli topič 
a jeho pomocník – zauhlo-
vač. Dva úpraváři pojezdové 
pláně neboli „forštrekáři“ se 

starali o předkládání krát-
kých kolejových polí pro 
pojezd rýpadla, které mě-
lo kolejový podvozek. A po-

sledním členem osádky byl 
pomocník nebo také „helfr“, 
který zajišťoval různé po-
mocné práce.          (kost, red)

Robert pomáhal šířit slávu severočeského uhlí 

Pohled na důl Robert, který byl v roce 1946 p ejmenován na Důl Jan Šverma. Foto: Archiv DN

Prost ednictvím této helmy si můžete nechat poradit od kolegů p ímo z dílny. Foto: eHat Systems
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Průkaz energetické nároč-
nosti budov (PENB) vyhod-
nocuje energetickou ná-
ročnost budovy, vyčísluje 
energie spotřebovávané při 
běžném provozu obdobně 
jako energetický štítek tře-
ba na ledničce. Budovy při-
tom řadí do tříd energetické 
náročnosti: od A (nejúspor-
nější) do G (energeticky nej-
náročnější, tudíž na provoz 
nejdražší). 

Pro koho je povinný
Povinně si ho musí obstarat 
stavitelé a vlastníci všech 
novostaveb. A také každý, 
kdo stávající nemovitost ja-
ko celek pronajímá, prodává 
nebo ji výrazněji renovuje. 
Výraznější renovací se rozu-
mí renovace alespoň 25 pro-
cent celkové plochy obál-
ky budovy – tedy zateplení, 
výměna oken, střechy, dveří 
a podobně.

Podpis smlouvy o proná-
jmu či prodeji nemovitosti je 
podle zákona nyní možný jen 
v případě, že si předem obsta-
ráte průkaz energetické ná-
ročnosti. Jinak hrozí prodejci 
či pronajímateli až stotisíco-
vá pokuta, právnickým oso-
bám dokonce až dvojnáso-
bek. Pokud se chystáte stavět 
či přestavovat, musíte si ští-
tek zajistit dřív, než zažádá-
te o stavební povolení – prů-

kaz se přikládá k žádosti ne-
bo k ohlášení stavby.
Když jde jen o takzvanou uce-
lenou část nemovitosti, typic-
ky například byt v bytovém do-
mě, je průkaz potřebný jen při 
jeho prodeji. Posuzuje se ale 
celková energetická náročnost 
budovy, nikoli pouze bytové 
jednotky.  K pronájmu bytu bu-
dete průkaz energetické ná-
ročnosti potřebovat od ledna 
2016. Opět se bude posuzovat 

energetická náročnost celé bu-
dovy, nikoli jen spotřeba bytu.

Kam se obrátit
Seznam energetických exper-
tů, u kterých si můžete prů-
kaz nechat vystavit, najdete 
na webu Ministerstva průmys-
lu a obchodu. Zpracování a vy-
dání průkazu vyjde na několik 
tisíc korun, záleží na velikos-
ti domu a konkrétním energe-
tickém specialistovi, jednotné 
ceny stanoveny nejsou. Když 
nebudete budovu rekonstruo-
vat, přestavovat, ani zásadně-
ji renovovat, bude průkaz pla-
tit deset let.

Průkaz energetické náročnosti: nutnost pro váš dům 
Od začátku července vstoupila v platnost celá řada novinek, které souvisejí s novelou energe-
tického zákona. Jednou z těch nejdiskutovanějších jsou nová pravidla pro průkazy energetické 
náročnosti budov. 

Průkaz energetické náročnosti nepotřebuje-
te, když jde o:

  budovu s celkovou energeticky vztaž-
nou plochou menší než 50 m²

  budovu určenou pro bohosluž-
by a náboženské účely

  památkovou budovu

  průmyslovou nebo zemědělskou bu-
dovu s roční spotřebou do 700 GJ

  stavbu pro rodinnou rekreaci

Mezi ně mimo jiné patří, že 
domy postavené před ro-
kem 1947, které od té do-
by neprošly zásadní rekon-
strukcí, při prodeji (ani pro-
nájmu) energetický průkaz 
mít nemusí. Platí to ale pou-
ze v případě, že se tak ku-
pující a prodávající písem-
ně dohodnou. Stavba auto-
maticky spadne do nejhorší 
energetické třídy (G).

Bytové domy bez průkazu 
Majitelé a správci bytových 
domů a administrativních 
budov si průkaz energetické 
náročnosti plošně a povinně 
opatřovat nemusí. Nepotře-
bují ho ale jen do chvíle, než 
se bude některá z jednotek 
domu (typicky byt) prodá-
vat. Pak už průkaz nezbytný 
je. Výjimkou jsou družstevní 
byty, na které se povinnost 
nevztahuje. Tady totiž nejde 
o prodej, ale o převod práva 

k užívání. Při pronájmu jde 
z hlediska zákona o podná-
jem. Průkaz tudíž není nut-
ný.

Jak postupovat 
Vlastník bytu musí písemně 
vyzvat společenství vlastníků 
bytových jednotek o vystave-
ní ověřené kopie průkazu na 
dům. Až do ledna příštího ro-
ku stále platí, že průkaz ener-
getické náročnosti budov mů-
že být nahrazen vyúčtováním 
dodávek energií za posled-
ní tři roky. Jenže do doby, než 
majitel bytu požadovaný prů-
kaz dostane, musí ve veške-
rých případných inzerátech, 
kde hodlá byt nabízet k pro-
deji, uvádět nejhorší energe-
tickou třídu G.
A to ještě není vše, od led-
na 2016 bude navíc potřeba 
energetický průkaz nejen při 
prodeji, ale i při pronájmu by-
tu nebo kanceláře.

Úpravy nepotěší každého
Novela zákona si vynutila i další úpravy, které 
upřesňují v minulosti vydaná pravidla. 

Kdy průkaz nepotřebujete

Kdo inzeruje prodej nemo-
vitosti, musí už v inzerátu 
(nebo jiném typu reklamy či 
propagace) informovat, do 
jaké energetické třídy ne-
movitost spadá – aby se ne-
prodával zajíc v pytli. 
Když prodej zajišťuje realit-
ní kancelář, odpovídá za in-
formaci v inzerátu ona. Když 
majitel realitce nedodá ově-

řenou kopii průkazu ener-
getické náročnosti, musí re-
alitka v inzerátu uvést nej-
horší energetickou třídu 
G. A nejspíš se bude hodně 
snažit, aby energetický prů-
kaz od prodejce včas dosta-
la – atraktivita nemovitos-
ti jinak citelně klesá, pokud 
tedy třída G nezrcadlí smut-
nou realitu.

Uvedením třídy G do inzerá-
tu zprostředkovatel dosto-
jí své povinnosti. Případné 
další sankce – kupříkladu za 
nepředání štítku při podpi-
su kupní smlouvy – jdou už 
ale za prodejcem nemovi-
tosti.
Za inzerát bez uveřejně-
ní energetické náročnosti 
hrozí realitní kanceláři ne-
bo soukromému prodejci 
až stotisícová pokuta. Když 
je vlastníkem nemovitos-
ti právnická osoba, pokuta 
může být i dvojnásobná.

Za inzeráty nově ručí realitka
Prokázat energetickou třídu nemovitosti mu-
síte nově už ve chvíli, kdy se ji rozhodnete pro-
dat například na inzerát. 

Státní energetická inspek-
ce bude průkazy energetic-
ké náročnosti a dodržování 
pravidel aktivně kontrolo-
vat – ať už jde o zveřejňo-
vání energetické třídy v in-
zerátech nebo předání prů-

kazu kupujícímu či novému 
nájemci. Kontrola by měla 
proběhnout zhruba u kaž-
dého dvacátého průkazu. 
A počítá se i s tím, že se kon-
troly budou provádět i zpět-
ně u dříve vydaných průka-

zů. Aby měly Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Stát-
ní energetická inspekce do-
hled nad kvalitou vydáva-
ných energetických průka-
zů, bude nově každý průkaz 
opatřován identifikátorem, 
podle kterého půjde jedno-
duše vysledovat energetic-
kého specialistu, který jej 
zpracovával, a také unikát-
nost průkazu.

Přibude kontrol dodržování zákona
Novinky v zákoně nejsou jen formulacemi na 
papíře, počítá se i s nástroji na jejich dodržo-
vání. A samozřejmě i možnými sankcemi.

Nejen softballové hřiště ale 
i okolní domy, ale hlavně le-
sy jsou totiž poněkud stra-
nou od mnohem známějších 
rekultivovaných území auto-
dromu a jezera Matylda. Při-
tom právě na Ovčíně rekul-
tivace okolí lomu Vrbenský 
kdysi začala. 
Lom Vrbenský o iciálně 
ukončil těžbu v roce 1976. 
Rekultivační práce na zahla-
zování škod po těžbě ovšem 
začaly ještě v době, kdy se 
tu uhlí těžilo. Bylo to v roce 
1962 právě v oblasti výsypky 
Ovčín. Technická rekultiva-
ce tehdy obnášela dorovnání 
hald a následovala výsadba 
stromů, hlavně olší, bříz, aká-

tů, topolů a jasanů. Částeč-
ně zde docházelo i k vylep-
šení půdních poměrů, když 
sem byly navezeny zúrodni-
telné zeminy. Lesnická rekul-
tivace byla dokončena v roce 
1976 a nyní je součástí lesní-
ho půdního fondu. 
Teprve následně bylo rozhod-
nuto o tom, že na místě býva-
lého lomu Vrbenský vznikne 
příměstská rekreační oblast, 
kterou bude tvořit automo-
bilový okruh a také jezero. 
Dnes je Ovčín místem, kde už 
nejsou znát pozůstatky bý-
valé těžby. Okolí je zarostlé 
zelení, ale stojí tu i rodinné 
domky a za nimi i zmiňované 
hřiště na softbal.                (red)  

Softballisté vybojovali titul na výsypce
Čeští juniorští softballisté vybojovali v Mostě 
evropský titul. To, že je Ovčín, kde se turnaj 
odehrával, bývalou výsypkou, tušil z  nich 
zřejmě málokdo. 

Juniorští softballisté nejspíš ani netuší, že se mostecký evropský šampionát hrál na bývalé výsypce. Foto: (pim)

Důvody jsou prosté. Země po 
rekultivaci je pro pěstová-
ní vánočních stromků vhod-
nější, stromky jsou odolněj-
ší, protože kvalita půdy čas-
to lépe vyhovuje pěstování 
dřevin než klasickému ze-
mědělskému využití. Pro zá-
jemce o tento typ podnikání 
se ovšem jedná o dlouhodo-
bou investici, neboť vánoční 
stromky rostou sedm až de-
set let a samozřejmě vyžadu-
jí patřičnou péči. Jen příprava 
ploch pro výsadbu vánočních 
stromků zabere minimálně 
rok. Výhodnější je využívat 
menší rozlohy kolem pěti ak-
rů (zhruba 2 hektary), které 
se dají během pěstování stří-
dat. 
Studie bere možnosti pěsto-
vání vánočních stromků na 
rekultivovaných plochách vel-
mi vážně a všechny podmínky 
vypočítává velmi dopodrob-
na. Například při výběru pů-
dy by pěstitelé měli volit ra-
ději místa s pH mezi pětkou 
a šestkou. Příliš kamenitý te-
rén výsypek sice růstu strom-
ků nevadí, ovšem problém by 
mohl nastat s technikou při 
jejich údržbě.  Ideální jsou 

proto místa se sklonem výsy-
pek od 2 do 8 stupňů. Použití 
techniky nic neomezuje a te-
rén je patřičně svažitý pro od-
vodnění.  
Tvůrci studie ze Vzděláva-
cího a výzkumného centra 
Powell River Project vychá-
zeli ze zkušeností z rekultivo-
vaných ploch ve Wise County, 
kde určité druhy vánočních 
stromků pěstují už od polo-
viny devadesátých let. Nej-
rozšířenějšími jsou ve Virgi-
nii borovice vejmutovka, bo-
rovice lesní, jedle Fraserova 
a smrk ztepilý. Studie se ne-
věnuje jen technickým zále-
žitostem, její autoři dokonce 
vyčíslili možný ekonomický 
přínos pěstování vánočních 
stromků na rekultivovaných 
plochách.  Samozřejmě zále-
ží na situaci na trhu, na kva-
litě stromků, způsobu prodeje 
a podobně. Ovšem pokud pů-
jde všechno podle předpokla-
dů a plánů, mohli byste podle 
výzkumníků po sedmi až de-
seti letech z jednoho akru pů-
dy utržit za prodej vánočních 
stromků 10 až 12 tisíc dolarů. 
I takhle mohou rekultivace 
vynášet.                                     (red)

Vánoce z  rekultivací

Tato část Saska byla v minu-
losti známá jako místo, kde 
se pouze těží uhlí a o turis-
tickém ruchu nemohla být 
řeč. V posledních zhruba 
dvaceti letech se situace ra-
dikálně změnila. Těžba po-
stupně končí a vzniká kra-
jina plná jezer a dalších tu-
ristických zajímavostí, kam 
jezdí ročně tisíce lidí. Někte-
ří z turistů sem jezdí za no-
vou atrakcí, kterou se v Lu-
žici mohou pochlubit tepr-

ve krátce, zhruba posledních 
pět let. Po téměř dvou stech 
letech, kdy byli v Sasku zcela 
vyhubeni, se sem vrátilo ně-
kolik desítek vlků. Na sever 
od Zhořelce vznikl dokon-
ce Vlčí region, který má i své 
informační centrum v tříti-
sícovém lužickém městečku 
Rietschen.  V této oblasti ži-
jí v současnosti na tři desítky 
vlků a jejich populace se prý 
stále zvětšuje díky vlastním 
mláďatům, ale i dalším vl-

kům, kteří přicházejí ze sou-
sedního Polska. Vlci nejsou 
jen dalším z lákadel pro tu-
risty, ale oblíbili si je i míst-
ní obyvatelé. Je to dáno osvě-
tovou kampaní, svou roli ale 
určitě hraje i fakt, že stát 
proplácí zemědělcům náhra-
dy za zvířata, která vlci uloví 
a štědře dotuje i další opat-
ření proti škodám způsobe-
ným vlky. 
Jestli se Vlčí region v bu-
doucnu rozšíří i na české 
území zatím lze jen odhado-
vat. První vlci k nám už ale 
pronikli a dá se čekat, že po-
stupně přijdou další. První 
kusy se objevili v severních 
Čechách, dokonce až v okolí 
Doks u Máchova jezera. (red)

Vlci jsou další lužickou atrakcí

V současné době už je důl 
po rekultivaci a za způsob, 
jakým byla plocha po těžbě 
zahlazena, si před několi-
ka lety vysloužil rekultivač-
ní ocenění.  
Problém byl hlavně v tom, že 
rozsáhlé území po těžbě by-
lo zamořeno odpadem, ze-
jména velmi kyselou vodou. 

Celý prostor bývalého dolu 
se potýkal s průsaky odpad-
ních vod, které obsahova-
ly dokonce koncentrovanou 
kyselinu sírovou. Kontami-
novaná voda znečišťovala 
nedalekou řeku Barren Fork 
Creek. Rozsáhlá revitalizace 
území se proto zaměřila nej-
prve na průsaky odpadních 

vod. Nejmodernější tech-
nologie odvodnění a drená-
ží území výrazně pomohly. 
Výsypka bývalého lomu by-
la postupně osázena rychle 
rostoucími travinami, kte-
ré přispěly k oživení území. 
V okolí se vysázela další ze-
leň, aby se mohla vrátit zvěř. 
A povedlo se. Tecumseh se 
po likvidaci ekologické zá-
těže stal přírodním místem, 
kde nachází své útočiště 
zvěř a postupně příležitosti 
k rekreaci i obyvatelé, takže 
už je nestraší, ale naopak lá-
ká k návštěvě.                   (red)

Tecumseh přestal trápit okolí

Rekultivované plochy jako ideální místa pro 
pěstování vánočních stromků doporučuje 
v  jedné ze svých studií Powell River Project, 
což je společný vzdělávací program Polytech-
nického institutu ve Virginii, státní univerzity 
a dalších společností. 

Už nejen jezera v  obnovené krajině po těžbě 
uhlí turisty lákají do Saska i vlci. Za jejich ná-
vratem je jejich přísná ochrana, ale také úby-
tek lidí a „nová“ příroda. 

Tecumseh není pouze jméno indiánského ná-
čelníka známého z filmové adaptace, ale také 
bývalého uhelného dolu v americké Indianě, 
který dost trápil své okolí. 

Ilustra ní foto.
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  5. - 12. 8. - Malířské sym-
pozium Benedikt Most. 
V rámci několika doprovod-
ných programů bude mít širo-
ká veřejnost možnost se sezná-
mit s tvorbou jednotlivých ma-
lířů.  Sedmý ročník oblíbené 
akce bude zakončen výstavou 
spojenou s aukcí, která bude 
veřejnosti přístupná ve středu 
12. srpna od 15:00 hodin.

   8. 8. - Rozmarné léto. Hu-
dební festival na mosteckém hi-
podromu. Zahrají Tomáš Klus, 
Xindl X, UDG, Crossband, při-
praven je i dětský program. 

  15. 8. - František Nedvěd 
s kapelou Tie Break. Legen-
dární český písničkář vystoupí 
na nádvoří zámku Červený Hrá-
dek. Začátek je v 18:00 hodin, 
vstupné 150 korun. 

  17. – 21. 8. - Příměstský 
tábor se SAFETÍKEM na Auto-
dromu Most. Na děti tu čekají 
společenské hry a soutěže pro-
ložené sportovními aktivitami 
(vybíjená, míčové hry, jízda na 
kole). Dětský program na do-
pravním hřišti,  umělecko - pra-
covní dovednosti  i  výlet. 

   22. 8. - Lišnické štrúdlo-
vání. Čtvrtý ročník zábavného 
odpoledne pro všechny věkové 
kategorie. Dětské atrakce, vy-
stoupení kouzelníka, dechová 
hudba, autogramiáda hokejistů 
HC Verva Litvínov. A samozřej-
mě soutěž o nejchutnější štrúdl. 
Večer taneční zábava pod ši-
rým nebem zakončená ohňo-
strojem.

   Od 22. 8. - Z díla Ma-
rie Talaváňové-Pilné. Díla 
všestranné výtvarnice - mal-
by, kresby, gra ika a tapiserie 
jsou k vidění v městské gale-
rii v Jirkově. 

  23. - 28. 8. - Prázdni-
nový tábor s Městskou po-
licií Most.  Už sedmým ro-
kem pořádají mostečtí stráž-
níci letní tábor v rekreačním 
středisku Kožlany u Kralo-
vic. Tábor je určen pro ma-
ximálně 20 dětí ve věku 
od 7 do 17 let.  Další infor-
mace na telefonním čísle 

476 448 718 nebo ilona.koz-
lova@mp-most.cz

   29. 8. - Hradozámecká 
noc - Obrazy z dějin zámku Čer-
vený Hrádek. Začátek netradič-
ních kostýmovaných prohlídek 
je  v 17:30, 19:00 a 20:30 hodin.
Vstupné 100 Kč dospělí / 50 Kč 
děti, důchodci, ZTP. Rezervace 
na tel. 474 684 315. Program na 

nádvoří zámku: Milan Černý – 
loutna, Bohemian Bards – stře-
dověká hudba, fakírské vystou-
pení a středověké hrátky pro 
děti. Od 22:00 hodin  Fire show.

SPORTOVNÍ TIPY

Automobilový sport
  7. - 9. 8. - The Most FIA 

Cars Central Europe Challen-
ge. Tradiční závody cestovních, 
sprinterských nebo formulo-
vých vozů na autodromu v Mos-
tě. 8. 8. v rámci závodů naro-
zeninový koncert Kamila Stři-
havky & Leaders od 19 hodin 
s předkapelou Kabát revival.

  27. 8. - Spanilá jízda taha-
čů městem před Czech Truck 
Prix. Slavnostní průjezd max. 
5 tahačů městem před Czech 
Truck Prix. Výjezd v 16:00 ho-
din z autodromu po trase Tvr-
zova, Pod Širokým vrchem, SNP, 
Čsl. armády, Chomutovská, Ru-
dolická, Moskevská, Jiřího z Po-

děbrad, Jana Průchy, Budovate-
lů a 1. náměstí. Na náměstí pro-
běhne podpisová akce, diváci 
si budou moci prohlédnout zá-
vodní stroje a dostanou pozván-
ku na víkend. Informace o akci 
budou aktualizovány na webu 
města Mostu. 

  28. – 30. 8. - Czech Truck 
Prix. Na autodromu v Mostě se 
uskuteční tradiční zastávka se-
riálu Mistrovství Evropy taha-
čů 2015.

Běh 
  15. 8. - Night run a Avon 

běh. První ročník zážitkové-
ho běhu na 10 km a na 5 km se 
uskuteční v centru Mostu a jeho 
okolí. Start závodu je na 1. Ná-
městí, trať pokračuje do parku 
Šibeník a zpět na náměstí. Vy-
bíhá se za soumraku a přibíhá 
za tmy. Každý účastník závodu 
Night Run vybíhá na 10 km trať 
s čelovou svítilnou. Přidružený 
charitativní Avon Běh se běží na 

vzdálenost 5 km. Součástí ak-
ce je i doprovodný závod RWE 
Kids Run, který se běží v od-
poledních hodinách. Propozi-
ce, registrace a další informa-
ce o závodu jsou k dispozici na 
http://www.night-run.cz/za-
vod-info/most/propozice.html.

Dostihy a parkury  
  22. a 23. 8. – Srpnové par-

kurové závody. Další parkuro-
vý víkend na mosteckém hipo-
dromu 

  29. 8. - Velká letní cena. 
Dostihový den na mosteckém 
hipodromu.

Badminton 
  16. – 23. 8. - 11. RSL Inter-

national Super Stars Camp. 
Badmintonový oddíl Super 
Stars Most pořádá mezinárod-
ní soustředění v badmintonu. 
Hlavním trenérem bude trenér 
juniorské reprezentace Indie 
Sudhakar Reddy Gujjula. 
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Rozebírají dva vojáci bombu. Jeden říká: „Co když ta bomba bouchne?“ Druhý voják odpoví: … (dokončení v tajence). Správné znění tajenky z červnových 
DN: Ve dne štěká a v noci plave, co to je? Tchynina zubní protéza. Výhru získávají: Richard Lovaš, Coal Services, Věra Lukaščuková, úsek uhlí Vršany, Roman 
Charvát, Žatec. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-mailem: dulni.noviny@
vuas.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

BLAHOPŘÁNÍ
Šedesáté narozeniny osla-
vil 25. července pan Vác-
lav Novák, zaměstnanec 
úseku uhlí na lokalitě ČSA. 
Hodně zdraví a štěstí do 
dalších let přejí manželka 
Věra, dcera Lenka s příte-
lem Martinem, syn Vašek 
s přítelkyní Jitkou a vnou-
čata Verunka, Terezka 
a Adélka.  

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci srpnu

Dovolujeme si Vás pozvat na

5. SETKÁNÍ RODÁKŮ

zaniklých obcí 
KOPISTY - KONOBRŽE - PAŘIDLA,

které se uskuteční v sobotu

19. září 2015 od 16.00 hodin
v klubu VOKO v Mostě (kulturní dům Repre)

Svoji účast prosím potvrďte SMS na tel. číslo 723 476 912 Zdena Nedvědová



DN / číslo 7 / červenec 2015   > 20 | Fotoreportáž

Důlní noviny – vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most, IČ 28678010. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E 11596. Měsíčník, vychází v nákladu 7 000 kusů.
Redakce DN: V. Řezáče 315, 434 67 Most, e-mail: dulni.noviny@vuas.cz. Gra ická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, 434 01 Most  

Horníci před Úřadem vlády kvůli limitům
Zhruba stovka horníků vyrazila v  pondělí 
27. července před Úřad vlády, kde zasedala 
tripartita. Zástupci zaměstnavatelů, odborů 
a  zástupci ministerstev měli totiž jako jeden 
z  bodů jednání problematiku prolomení limi-
tů těžby. A horníci jim chtěli dát najevo, co si 
myslí. Nemělo jít o demonstraci síly nebo ná-
tlak na zástupce tripartity, cílem organizáto-
rů ze Sdružení odborových organizací Czech 
Coal Group bylo ukázat, jaký názor převládá 
mezi zaměstnanci těžebních společností, kte-
rých se rozhodnutí o  limitech těžby uhlí bez-
prostředně dotkne. Jaký názor mají horníci na prolomení limitů, bylo z transparentů patrné na první pohled. Foto:  J. Průcha

Minist i měli šanci si z okna Ú adu vlády prohlédnout, co si demonstranti myslí o vládním usnesení o limi-
tech z roku 1991. Foto: J. Průcha

Demonstrace se neú astnili pouze moste tí horníci, podpo it je p ijeli 
i jejich kolegové z Ostravy. Foto: J. Průcha

Ministr průmyslu Jan Mládek se od demonstrantů p íliš nadšené reak-
ce nedo kal. Foto: (má)

Hesla v rukou ú astníků vystihovala dosavadní postoj vlády. Foto: (má) 
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