
Prvním zásadním krokem 
poté, kdy se Pavel Tykač stal 
jediným akcionářem obou 
skupin, byly změny ve statu-
tárních orgánech. Ty zahájily 
proces spojování a restruk-
turalizace ve společnostech 
Vršanská uhelná, Severní 
energetická a Coal Services. 
Od 1. června  mají všechny tři 
společnosti jedno předsta-
venstvo a jednu dozorčí radu. 
Předsedou představenstev 
všech tří společností je Mi-
lan Krob a místopředsedou 
Petr Antoš. Třetím členem 
představenstva je Vladimír 
Rouček, který je zároveň ge-
nerálním ředitelem obou tě-
žebních společností.  V pů-
vodních představenstvech 
původně působilo 11 lidí. 
Předsedou dozorčích rad byl 
zvolen Jan Dienstl, dalšími 
členy dozorčí rady jsou Pavel 

Tykač, Michal Tykač a Vero-
nika Tykačová. Zaměstnance 
v dozorčích radách zastupu-
jí Lubomír Holý ve Vršanské 
uhelné, Jaromír Franta v Se-
verní energetické a Pavel 
Murcko v Coal Services.
„Naším cílem je vytvořit bě-
hem co nejkratší doby opti-
mální organizační strukturu 
a nastavit vnitřní procesy tak, 
aby bylo možné zajistit stabil-
ní hospodářské výsledky nové 
skupiny,“ řekl mimo jiné Milan 
Krob. S tím souvisí například 
také snížení počtu odborných 
ředitelů, jejichž počet by se 
z patnácti ve všech třech spo-
lečnostech měl v nově vznika-
jící skupině dostat zhruba na 
polovinu.  Jak zdůraznil, reor-
ganizační kroky se nedotknou 
lidí ve výrobních úsecích ani 
úsecích výrobní podpory.
Pokračování na straně 4
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Změny se nedotknou lidí ve výrobě
Změny, které v současnosti probíhají ve spojo-
vaných skupinách Czech Coal a Severní ener-
getická, to bylo téma několika setkání se za-
městnanci obou skupin. Informovat je o jejich 
průběhu přišli jak na Vršany, tak i na lokalitu 
ČSA představitelé nejvyššího managementu 
společně se šéfy odborových organizací. 

Jídelny na lokalitách Vršany a eskoslovenská armáda byly dějištěm setkání se zaměstnanci. Tentokrát se tu 
mluvilo o změnách ve spojovaných skupinách Czech Coal a Severní energetická. Foto: (pim)

Dvěma novými dotykový-
mi panely se může poch-
lubit úsek uhlí v nakláda-
cím zásobníku na lokali-
tě Vršany. Zatímco běžní 
zaměstnanci si všimnou 
pouze nových obrazovek, 
změny se odehrávají i za 
nimi. 
„Nejviditelnějšími změnami 
jsou výměny dotykových ob-

razovek ve vzorkovně a hlav-
ní rozvodně na nakláda-
cím zásobníku. Nově jsou na 
obou místech osazeny pane-
ly typu TP Comfort 1500 od 
společnosti Siemens. Jde ale 
pouze o jednu z částí projek-
tu, kterému pracovně říkáme 
zefektivnění údržbového pří-
stupu. 
Pokračování na straně 2

Dotykové displeje pro údržbu Do skrývky kouše novými zuby

Pracují na společném vývoji no-
vých zubů do korečků rýpadel, 
která těží skrývku i uhlí. „Vršan-
ská uhelná spolupracuje s fakul-
tou výrobních technologií a ma-
nagementu ústecké univerzity 

zhruba od roku 2013. Už tehdy 
odborníci z katedry technolo-
gií a materiálového inženýrství 
pod vedením docenta Štefana 
Michny navrhli první materi-
ál na výrobu zubů do korečků 

rýpadel,“ uvedl Tomáš Paul, 
specialista projektů Vršanské 
uhelné. 
Cílem společného projektu je 
vyvinout materiál, který bude 
dostatečně pevný a houževna-
tý, což by mělo prodloužit ži-
votnost zubů v korečcích a tím 
snížit také náklady spojené 
s provozem a jejich výměnou. 
Pokračování na straně 2

Na zoubek rýpadlům se rozhodli podívat ve 
Vršanské uhelné společně se zástupci ústecké 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
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Strážní se nestačí divit
Strážní bezpečnostní agen-
tury se občas nestačí divit 
tomu, jakou mívají při své 
službě společnost a jak ně-
kteří zlodějíčci, kterých se 
to týká nejvíce, umí být ne-
odbytní.
Vrcholem všeho byla přího-
da z 15. dubna, kdy vytrva-
lost zlodějů překonala do-
savadní rekordy. V půl tře-
tí odpoledne zajistili strážní 
v objektu na lokalitě ČSA 
dva pachatele při pokusu 
o krádež 8 metrů hliníko-
vého kabelu. Po domluvě 
se zástupcem klienta byli 
zloději vykázáni z objektu. 
Dvacet minut nato stráž-
ní opět jednoho z dopade-
ných lupičů zajistili při po-
kusu o odcizení hliníku. 
Znovu ho po dohodě s kli-
entem vykázali. Při kontrol-
ní pochůzce kolem půl čtvr-
té odpoledne zjistili strážní 
pohyb osob v objektu, a ja-
ké bylo jejich překvapení, 
když zadrželi stejné chlapí-
ky ten den již potřetí, jak si 
odnášejí 12 metrů měděné-
ho kabelu!  
Důlní noviny, květen 2001 

Šetření úrazu
Při pročítání archiválií 
o hornické činnosti na Ko-
mořansku se lze občas do-
stat k opravdu originální 
dokumentaci. A není nouze 
ani o komické dokumenty, 
k nimž patří i zápis o šetře-
ní úrazu z 26. 8. 1952, kde 
vznik a děj úrazu je zraně-
ným popsán takto:
„Asi ve 21.30 hod. jsem do-
končil na zakladači Z-51 čiš-
tění pásu. Tak jsem si se-
dl a zapálil jsem si cigare-
tu. Jak si tak klidně kouřím 
a přemýšlím, najednou od-
někud přilétl kus nějaké-
ho kamene, či čeho a tre ilo 
mne to rovnou do čela me-
zi oči. To mne skoro omráči-
lo. Od tohoto úderu jsem měl 
proražené čelo a z rány mi 
tekla krev. V tom okamžiku 
jsem vůbec nevěděl, co dě-
lám. Prý jsem vzteky zvedl 
vedle ležící krumpáč a mrš-
til jsem jím ze zakladače. 
Když jsem se uklidnil, zjistil 
jsem, že tento krumpáč za-
sáhl okolo náhodně jdoucí-
ho spolupracovníka do levé 
ruky. Ještě jednou připomí-
nám, že po ráně tímto ka-
menem, či jiným neznámým 
předmětem mezi oči, jsem 
nevěděl, co vůbec dělám.“  
Václav Kostelej, Důlní no-
viny, červenec 2002 

PSALI JSME

„Hmyzí hotely nejsou v Česku 
ničím novým, ovšem v našich 
podmínkách něco podobného 
vzniklo poprvé. Iniciátorem 
byl Oldřich Novotný, vedoucí 
oddělení rekultivací a pozem-
ků Vršanské uhelné,“ vysvět-
lil Tomáš Šolar, ředitel Rekul-
tivací. Dřevěná konstrukce 
hmyzího hotelu je rozdělena 
na devět menších částí, kaž-
dá z nich je naplněna jiným 
druhem materiálu, aby při-
lákala různé druhy hmyzu. 
Slouží jim jako úkryt, ale také 
k nakladení vajíček. Staví se 
hlavně proto, že přirozených 
úkrytů pro hmyz v intenzivně 
zemědělsky využívané kraji-
ně výrazně ubývá a z přírody 

mizí i důležité druhy opylova-
čů rostlin. 
„Ještě zbývá udělat posled-
ní terénní úpravy a hmyzí ho-
tel může začít sloužit svému 
účelu. Uvidíme, jak se osvěd-
čí a jaký bude mít ohlas u or-
gánů státní správy i veřejnosti, 
protože nedaleko vede naučná 
stezka,“ dodal Šolar s tím, že 
v budoucnu by mohly hmyzí 
hotely vzniknout i na dalších 
rekultivovaných plochách.  
Zvířecím obyvatelům býva-
lých výsypek, na nichž Rekul-
tivace pracují, slouží rovněž 
takzvané „berličky“ pro drav-
ce, tedy dřevěné opory, na 
které mohou ptáci usednout 
a číhat na kořist.                    (red)

Slatinický hmyzí hotel čeká na hosty
Neobvyklá dřevěná stavba o  rozměrech tři-
krát dva a  půl metru vyrostla na Slatinické 
výsypce. Jde o  hmyzí hotel, který tu vybudo-
vali zaměstnanci společnosti Rekultivace. 

Jak jste se dali dohromady? 
Oslovil nás velitel útvaru, že 
soutěž probíhá v termínu, 

kdy sloužíme a zda bychom 
byli schopni sestavit tým slo-
žený z naší směny.  Já i kole-

gové Pavel Peřt, Martin Van-
dírek a Martin Dvořáček má-
me jisté zkušenosti z různých 

zásahů a z části i doprav-
ních nehod. Všichni jsme se 
v minulosti účastnili i soutě-
ží v požárním sportu, ty jsou 
ale přece jen trochu něco ji-
ného. Měli jsme na přípra-
vu pouze zhruba čtrnáct dní, 
ale rozhodně jsme nechtěli 
být na soutěži jen do počtu. 
Hodně jsme se proto věnova-
li teoretické přípravě a obrá-
tili jsme se i na kolegy z Mos-
tu, jejichž tým v čele s Jiřím 
Kroupou je na vyprošťování 
vynikající. Jim jsme pak kou-
kali pod ruce a získali řadu 
cenných informací a praktic-
kých rad. 

Dá se vůbec srovnat soutěž 
ve vyproš ování s reálným 
zásahem? 
Zčásti ano, řada věcí se dá te-
oreticky natrénovat. Ovšem 
v reálu mohou nastat situa-
ce, které se dopředu neda-
jí odhadnout. Je ale pravda, 
že přípravy soutěží probí-
hají tak, aby co nejvěrněji si-
mulovaly skutečnou doprav-
ní nehodu. I proto jsou týmy 
během přípravy izolovány, 
aby nevěděly, jak bude vy-
padat místo, kde zásah pro-
bíhá. Zpočátku jsme to bra-
li jako soutěž, kde se pohy-
bují rozhodčí a sleduje nás 
publikum, postupně jsme se 

od toho oprostili a začali vše 
vnímat jako skutečný zásah.

Zkušenosti ze soutěží v praxi 
využijete? 
Určitě. I když se jedná o sou-
těž, kde hrají roli třeba čas 
a trestné body, pořád je to 
hlavně trénink na situaci, 
která by mohla nastat i ve 
skutečnosti. Čas hraje ro-
li, protože rychlé poskytnutí 
první pomoci zraněným oso-
bám u dopravní nehody jim 
může zachránit život. Sou-
těže jsou dobré také k tomu, 
abyste si ověřili, jak si stojíte 
oproti svým kolegům z jiných 
jednotek. Jsem ale přesvěd-
čený o tom, že i tým, který na 
soutěži skončí na posledním 
místě, by u skutečné neho-
dy obstál naprosto bez pro-
blémů.

Budete v tomto složení 
soutěžit i nadále? 
Je třeba si uvědomit, že sou-
těže jsou s ohledem na roz-
sah naší práce jen jakási nad-
stavba. Nemáme jako někte-
ré profesionální sbory jedno 
družstvo speciálně určené 
jen pro soutěže, které na ně 
trénuje soustavně celý rok. 
Jestli se v tomto složení ješ-
tě na nějakou soutěž vypra-
víme, jsme zatím ani neřešili. 
Možná by nebylo od věci dát 
příležitost i kolegům z další 
směny, ať si své dovednosti 
porovnají s ostatními hasiči 
z regionu.                           (pim)

Natrénovat se dá leccos, realita ale může překvapit
Hasiči Severní energetické v květnu předvedli, že se neztratí ani při soutěži ve vyprošťování 
osob z havarovaného vozidla.  Druhé místo mezi pěti týmy vybojovalo družstvo, které v této 
sestavě soutěžilo vůbec poprvé.  Vedl ho Josef Rédl. 

Úspěšný tým hasi ů Severní energetické. Zleva: velitel HZS Bronislav Vilhelm, strojník Martin Dvo á ek, veli-
tel družstva Josef Rédl a strojníci Martin Vandírek a Pavel Pe t. Foto: Archiv HZS Sev-en

Lenku Lůžkovou, 
vedoucí 
Zaměstnaneckého 
centra

Kdo má nárok na úhradu 
deputátního uhlí a jakým 
způsobem se vyplácí?
Skupina lidí, která má ná-
rok na deputátní uhlí a dří-
ví, je v současné době již uza-
vřená. Tvoří ji více než 2000 
osob a nové nároky již ne-
vznikají. Poskytuje se je-
dincům, kterým toto plně-
ní náleží podle bývalých re-
zortních předpisů s tím, 
že hraničním datem byl 
16. leden 1992, po něm ná-
rok na deputát zanikl. Od ro-
ku 1997 nelze v případě úmr-
tí příjemce přenést nárok na 
pozůstalé. Nevyplacený de-
putát zaniká úmrtím opráv-
něné osoby a není předmě-

tem dědictví. K výplatě depu-
tátu dochází po předložení 
patřičných dokladů jeden-
krát ročně prostřednictvím 
poštovní poukázky. Částka se 
zdaňuje podle předpisů o da-
ni z příjmu, platných v obdo-
bí výplaty. 
Nárok na výplatu v přísluš-
ném roce musejí žadate-
lé prokázat, pokud se jed-
ná o důchodce, jedním ze tří 
způsobů. Ústřižkem pro pří-
jemce modré barvy, který 
jim předává pošta při výpla-
tě důchodu. Další možností 
je potvrzení o pobírání dů-
chodu z Okresní správy so-
ciálního zabezpečení podle 
místa bydliště nebo mohou 

předložit výpis z bankovní-
ho účtu, z něhož je patrný 
převod důchodu z účtu Čes-
ké správy sociálního zabez-
pečení. 
Když žadatelem není dů-
chodce, musí předložit mís-
topřísežné prohlášení ne-
bo potvrzení od zaměst-
navatele, že v roce, v němž 
uplatňuje nárok na depu-
tát, není v pracovním po-
měru u společnosti, která se 
zabývá těžbou nebo úpra-
vou uhlí. Žádosti o propla-
cení deputátního uhlí evi-
dujeme v Zaměstnaneckém 
centru a vyřizujeme po-
stupně, jak jsou doručová-
ny.                                       (red)

OTÁZKA PRO...

Hmyzí hotel: Každá z devíti ástí hmyzího hotelu je vyplněna jiným druhem materiálu. Foto: Rekultivace

Pokračování ze strany 1
V podstatě jde o to, že se 
s Pavlem Korelem, vedou-
cím našeho úseku, snaží-
me zjednodušit a zlepšit 
přístup do těchto zaříze-
ní osobám, které zde pro-
vádějí kontroly, případ-
ně údržbu,“ vysvětlil Ma-
rek Hudský, předák dílny 
řídicích systémů. Dů-
vod k výměně byl poměr-
ně prostý, dosavadní sys-
tém byl na obě pracoviště 
nainstalován před zhruba 
15 lety a byl už na hrani-

ci své životnosti. „Vylepšení 
se dočkali údržbáři. Do sys-
tému se dostanou i vzdále-
ně a mohou tak například 
lépe diagnostikovat poru-
chu. Ti, kdo s panely při-
cházejí do každodenního 
styku, například vzorkařky, 
se nebudou muset učit nové 
ovládání, jeho podoba do-
znala minimálních změn,“ 
doplnil Hudský.  Nové do-
tykové panely je možné 
v budoucnu rozšířit i o dal-
ší funkce podle požadavků 
výroby.                          (red)

Pokračování ze strany 1
Odborníci z katedry navrhli 
dva nové typy materiálů. Vy-
braná slévárna odlila zhru-
ba 120 kusů od každého typu 
a nové zuby se začaly testovat 
přímo v provozu na skrývko-
vém velkostroji KU800/K84. 
„Koleso skrývkového velkostro-
je má patnáct korečků, každý 
z nich je osazen osmi zuby. Tes-
tování probíhá za běžného pro-
vozu, kdy jsme čtyři z koreč-
ků osadili novými zuby, vždy 
po dvou podle typu materiá-
lu. Bude tak možné lépe porov-

návat, jak se materiály chovají 
za standardního provozu,“ do-
dal Paul. 
Kromě testování přímo na vel-
kostroji si univerzita souběžně 
provádí i vlastní testy v labora-
torních podmínkách. Zkoušky 
v provozu budou probíhat nej-
déle do srpna, kdy velkostroj 
čeká odstávka a výměna koreč-
ků. Pokud se nové zuby osvěd-
čí, mohl by se materiál, vyvi-
nutý vysokoškoláky, využít na 
výrobu zubů pro všechny typy 
velkostrojů ve Vršanské uhel-
né.                                                (pim)

Dotykové displeje pro údržbuSkrývku kouše novými zuby

Bez stěračů se stejně jako 
auta neobejdou ani na pá-
sových dopravnících. Ačkoli 
vypadají úplně jinak, jejich 
funkce je podobná - odstra-
ňují nečistoty. 
„Stěrače zbavují dopravní pásy 
všeho, co by mohlo způsobit na-
lepování materiálu a následně 
komplikovat jak samotný pro-
voz, tak jejich údržbu,“ vysvětlil 
Stanislav Fára, vedoucí úseku 
Uhlí Vršanské uhelné. Stěra-
če je proto možné najít nejen 
na každé dopravníkové lince, 
ale také na těch nejexponova-
nějších místech, kudy prochází 
vytěžený materiál. Jejich přes-
ný počet závisí mimo jiné na 
délce linky a také na tom, jaký 
druh materiálu je po dopravní-
cích přepravován. „Používáme 
dva druhy. Běžně jsou vyrobe-
né z gumy, u výsypových bubnů, 
kde je na pásy větší tlak, se pou-
žívají kovové,“ doplnil Vladimír 
Houška, strojní mechanik úse-
ku uhlí. Obvykle jsou na spod-
ní stranu dopravníků instalo-

vány napevno, pouze při opra-
vách se případně utahují, aby 
stále plnily svou funkci.  
A právě na dvou exponova-
ných místech na linkách 142 

a 152 na lokalitě Vršany se na 
konci června nové stěrače in-
stalovaly. Jejich montáž prová-
děla specializovaná společnost 
ME Systems. „Osazovaly se stě-

rače irmy Martyn, které jsou 
odolnější, účinnější a je možné 
nastavovat jejich sílu v pomě-
ru k pásu,“ připomněl mecha-
nik.                                              (red) 

Stěrače potřebují i pásové dopravníky

P edák strojní údržby Vršanské uhelné Radek Hammer kontroluje nové stěra e.  Foto: (pim)
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Hlídač
Hlídačů najdete ve svém okolí 
celou řadu, ale ten, o němž píše-
me, není člověk a svůj velmi dů-
ležitý úkol plní na velkostroji. 
Hlídá, aby s vytěženou hmotou 
neprošlo na pásový dopravník 
nic železného. Tyto předměty 
totiž mohou poškodit doprav-
níky a následně zastavit celou 
linku a tím i těžbu. Odborně ře-
čeno, hlídá feromagnetická tě-
lesa. Základem je, nastavit je-
ho citlivost.  A pak už vše, co rý-
padlo „nahrábne“, projde pod 
snímacím zařízením. Když zjis-
tí něco železného, systém au-
tomaticky linku zastaví. Z pá-
su už ale všechno nepatřičné 
musí odklidit člověk. Pokud se 
jedná o něco většího, není pro 
osádku velkostroje těžké to na-
jít. V opačném případě dojde na 
ruční snímače, které  pomohou.  

Hlídače bývají na uhelných rý-
padlech dva, jeden přímo za 
kolesem, další na dopravní-
kové lince. A hlídače na velko-
stroji hlídá ještě jeden hlídač, 
opět přístroj. Říká se mu mag-
netický separátor a našli bys-
te ho na nakládacím zásobní-
ku ve Vršanské uhelné. Jedná 
se o speciální zařízení, kte-
ré je umístěno na obou kon-
cích zauhlovacího pásu mířící-
ho do zásobníku. V jeho dolní 
části jsou umístěny snímače, 
na konci je nad dopravníkem 
speciální pás. Ten funguje ja-
ko magnet, který veškeré ne-
žádoucí železné díly přitáhne 
a zároveň odveze pryč. Je to 
poslední kontrola před cestou 
uhlí do elektrárny. A nejčastěj-
ší úlovky hlídačů? Jde o šrou-
by, ale také třeba vlastní zuby 
rýpadel.                                   (pim)
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ANKETA
Mají podle vás smysl 
setkání vedení spole ností 
se zaměstnanci? 

Jan Kučera
Vršanská uhelná
Určitě mají, je to jeden 
z dobrých způsobů, jak se 
lidé mohou dostat k infor-
macím. 

Lukáš Kos
Vršanská uhelná
Určitě mají, ale asi by ne-
mělo smysl je dělat pravi-
delně. Lepší je to v situaci, 
kdy je skutečně zapotřebí 
zaměstnance o něčem dů-
ležitém informovat.

Nina Maierová
Vršanská uhelná
Vždycky je dobré mít in-
formace přímo od zdroje, 
aby nevznikala panika. Jen 
se lidé nesmí bát zeptat.

Vlastimil Moni
Vršanská uhelná
Takováto setkání mají 
svůj přínos a lidé na ně 
reagují pozitivně. Mys-
lím, že jsou vhodná před 
každou takto významnou 
změnou ve firmě, proto-
že pomáhají uklidnit si-
tuaci a zamezí se šíření 
fám.

Provozní zámečník patří 
k rozšířeným profesím. Pod 
tímto názvem se ale skrývá 
celá škála činností, které závi-
sí také na tom, kde který zá-
mečník pracuje. 
Dušan Mach patří k mladé ge-
neraci provozních zámečníků, 
která pracuje na velkostro-
jích. V jeho případě se jed-
ná o uhelné rýpadlo KU300/
K107. „Každá směna začíná 
hned po příchodu kontrolou 

pracoviště. Jde hlavně o to, zda 
všechna zařízení pracují tak, 
jak mají. Zabere zhruba půl 
hodiny,“ řekl Dušan Mach. Po-
kud se někde objeví závada, 
hlásí ji zámečník svému nad-
řízenému, tedy řidiči velko-
stroje nebo brigadýrovi a do-
mluví se na dalším postupu. 
Součástí práce zámečníků po 
dokončení kontroly je také 
vyplňování patřičné provoz-
ní dokumentace. Druhá, mno-

hem důkladnější kontrola se 
na stroji provádí až za plné-
ho denního světla. „Některé 
věci jsou totiž vidět až ve chví-
li, kdy se zcela rozední. Tak-
zvaná směnová kontrola se 
dělá na celém stroji odshora 
dolů a prohlížejí se dopravní-
kové pásy, válečky, převodov-
ky, provozní náplně i mazání. 
Prostě vše, aby stroj bezpro-
blémově fungoval,“ vysvětlil 
Mach. 

Na poruchy se nečeká
Ideálním stavem je, když na vel-
kostroji není žádné zařízení po-
rouchané. Ani v tom případě 
ale neplatí, že by si zámečník 
sedl a dal si nohy na stůl. „To se 
obvykle připravujeme na situa-
ce, aby v případě nutných oprav 
nenastávaly zbytečné prostoje. 
Kontrolujeme například šrou-
by a doplňujeme náhradní dí-
ly. Všechno by mělo být vždyc-
ky i v záloze,“ připomněl ještě 
Mach.  Nejčastěji se na velko-
stroji opravují gumové pásy, vá-
lečky na dopravnících, případ-
ně se mění zuby na korečkách 
kolesa. Všechny tyto součást-
ky má osádka velkostroje k dis-
pozici, aby menší opravy zvlád-
la vlastními silami. Na opravy 

totiž není provozní zámečník 
na velkostroji sám. Osádku rý-
padla vždy tvoří minimálně tři 
lidé. K nim se v ranních smě-
nách přidávají elektrikář, bri-
gadýr, strojník a právě už zmí-
něný zámečník. Do nezbytných 
oprav se v případě potřeby za-
pojují všichni.
Provozní zámečník na velko-
stroji se ale nemusí zabývat 
jen opravami. Když je to ne-
zbytné, je schopen některé-
ho ze svých kolegů také za-
stoupit. Dušan Mach má na-
příklad oprávnění pracovat 
také jako klapkař. A jak končí 
směna zámečníka? Úklidem. 
Dílny, ale třeba také otoče 
velkostroje od uhelného pra-
chu.                                     (red)

Šachetní zámečník o zámky nezavadí
Zámečník a elektrikář. Historicky dvě profese, které jsou pro povrcho-
vou šachtu snad nejtypičtější. Obecně zažitá představa, že elektrikář 
je ten, kdo vyměňuje žárovky a spravuje zásuvky a zámečník zase ten, 
kdo vám vymění zámek u dveří, snad ani nemůže být vzdálenější ša-
chetní realitě. 

„Kontroly jsou na pásových 
dopravnících důležité. V sou-
časné době už je totiž větši-
na poháněcích stanic bez fy-
zické obsluhy, ty je potřeba 
kontrolovat dvakrát za smě-
nu,“ přiblížil Štěpánek. Kaž-
dý den se dvěma kolegy mu-
sí objet 19 poháněcích stanic, 
přičemž jen na dvou z nich je 
obsluha. „Kontroly se prová-

dějí mezi šestou a devátou 
ranní, odpolední od třetí ho-
diny do konce směny. Hlídat 
se musí jak samotné pásové 
dopravníky, tak brzdy, váleč-
ky i převodovky. Nezbytná je 
ale také kontrola hasicích pří-
strojů a osvětlení na doprav-
nících,“ doplnil Štěpánek. Po-
dobně jako u zámečníků na 
velkostroji platí, že i ti na pá-

sových dopravnících drobné 
poruchy zvládají opravit sa-
mi. „Třeba seřizování, výmě-
ny válečků nebo vybočení do-
pravníků. Na náročnější prá-
ce voláme poruchovou službu 
s vybavením pro větší opra-
vy,“ připomněl Štěpánek.
Tito provozní zámečníci mu-
sí také často cestovat me-
zi jednotlivými místy, kde 
je potřeba něco opravit. Za 
směnu tak najezdí až pa-
desát kilometrů, ale pod-
le podmínek a potřeb klid-
ně i dvojnásobek. Také Pa-
vel Štěpánek může s kolegy, 
když je třeba, zaskočit i v ji-
né profesi. V době dovole-
ných zvládne řídit S-vůz ne-
bo PVZ.                             (red)

Za směnu najezdí až padesát kilometrů

KDYŽ SE ŘEKNE

Pavel Štěpánek je profesí také provozní zá-
mečník. Nikoli na velkostroji, ale na pasovce. 
Na starost má zejména kontrolu linek páso-
vých dopravníků, po nichž putuje uhlí od vel-
kostrojů k  nakládce do železničních souprav, 
případně ke skládkovým strojům. 

  Když se v minulosti saha-
lo „do lidí“, vždycky to bylo na 
nejnižších úrovních. Jak to bu-
de te ?
Zvolen byl zcela jiný postup, 
v rámci slučování skupin se 
jde odshora. Jedno předsta-
venstvo, jedna dozorčí ra-
da, jeden generální ředitel. 
Již nyní má vznikající sku-
pina také jediného perso-
nálního ředitele, kterým je 
Petr Mrvík. Ekonomickým 
ředitelem je od června Ra-
domír Bernas, obchodním 
ředitelem Ondřej Peroutka.  
Ve svých pozicích zůstávají 
výrobní ředitelé Pavel Kou-
novský v Severní energetic-
ké a Miroslav Borovský ve 
Vršanské uhelné. Ředitelem 
Coal Services je i nadále Vla-
dimír Souček. Další perso-
nální změny se dotknou čin-
ností, které jsou označová-
ny jako sdílené. Tedy služby, 
které mohou být zajišťovány 
z jednoho místa pro všechny 
společnosti. Ekologie, obra-
na a ochrana, personalistika, 
účetnictví, měřictví, labora-
toře, ekonomické služby…

  Prý je naplánovaná orga-
niza ní změna, která se do-
tkne 230 administrativních za-
městnanců?
Není tomu tak. Při jednání 
se zástupci odborových or-
ganizací na toto téma padlo 
číslo 229 zaměstnanců. To 
je však jen součet všech ad-
ministrativních pracovníků, 
kteří v současnosti zajišťu-
jí služby pro všechny tři nej-
důležitější společnosti sku-
piny, tedy Vršanskou uhel-
nou, Severní energetickou 
a Coal Services. Systém sdí-
lené služby bude samozřej-
mě znamenat, že určitý po-
čet lidí odejde. Rozhodně to 
ale neznamená, že by skupi-
nu měli opustit všichni. 

  Když se chystá slu ování, 
budou některé innosti zru-
šeny? 
Nejde o rušení, ale spoje-
ní těch služeb, které mohou 
být zajišťovány pro všech-
ny společnosti dohroma-
dy. V budoucnu tedy bude 
existovat pro každou tako-
vou činnost jeden centrali-
zovaný odborný útvar/úsek, 
přičemž některá pracoviš-
tě mohou být na obou loka-
litách. 

  Jak se změny dotknou 
dce iných spole ností?
Nejprve se zaměřujeme na 
optimalizaci ve třech stěžej-
ních společnostech skupiny. 

Dceřiné společnosti přijdou 
na řadu vzápětí, jejich ředi-
telé už dostali zadání a zača-
li zpracovávat projekty, jak 
své činnosti v rámci skupiny 
co nejlépe zajistit. 

  Prý se sice reorganizace 
po tu lidí ve výrobě nedotkne, 
ale sáhne se jim na peníze?
Není to pravda. Mzdových 
tarifů se současné změny ni-
jak nedotknou. V platnos-
ti zůstává kolektivní smlou-
va, vše se v předstihu pro-
jednává s odbory. Další věcí 
je, že skupina potřebuje od-
borníky na všech postech 
a ve všech profesích. A ty je 
zapotřebí také odpovídají-
cím způsobem zaplatit. Není 
v plánu tedy šetřit na lidech, 
ale na zbytečných výdajích. 

  Není slu ování do jedné 
skupiny jen výsledkem toho, 
že akcioná  chce větší zisky? 
Opak je pravdou. Sloučení 
a optimalizace jsou vynuce-
ny situací, ve které se ocit-
lo uhlí. Jeho cena se dostala 
na historické minimum a i ty 
největší světové těžební 
společnosti musely sáhnout 
k velmi razantním úspor-
ným opatřením. Dění ve svě-
tě má vliv i na český trh a do-
chází k poměrně výrazným 
poklesům tržeb všech uhel-
ných společností. Jen pro 
představu, kdybychom neu-
dělali žádná opatření, mohl 

by propad v tržbách v příš-
tím roce ve srovnání s rokem 
2014 dosáhnout až jedné 
miliardy korun. Naší výho-
dou ale je, že jsme k optima-
lizaci přistoupili včas, a to 
by nám mělo pomoci lépe se 
v příštích letech vypořádat 
s nepříznivou situací. Také 
proto už akcionář rozhodl, 
že případný zisk společnos-
tí zůstane jako jakási rezerva 
právě na překlenutí nejtěž-
ších období v následujících 
letech a na další investice. 
Slučování je důležité rovněž 
pro velké investiční akce. Vr-
šanská uhelná řeší projekt 
přeložek inženýrských sí-
tí v takzvaném Hořanském 
koridoru, aby zde mohla dál 
pokračovat těžba. Ten si ale 
v čase vyžádá investice v řá-
dech několika miliard korun. 
Obdobně Severní energetic-
ká se musí připravit ne eko-
logizaci elektrárny Chvaleti-
ce, což je rovněž miliardová 
investice. 

  Těžební lokality jsou ale 
ve zcela odlišné situaci, SA 
kon í, Vršanská má perspekti-
vu až za rok 2050...
Všechny procesy budou na-
staveny tak, aby spojení 
obou lokalit přineslo co nej-
více synergických efektů, te-
dy přínosů pro obě. Napří-
klad mícháním uhlí z Vršan 
a lokality Československá 
armáda do energetických 

směsí je možné udržet těž-
bu uhlí na lokalitě ČSA do ro-
ku 2024. Postupně zde sice 
skončí technologický celek 
na těžbě skrývky, těžba uh-
lí ale bude pokračovat.  Stej-
ně tak se počítá s pokračová-
ním projektu chodbicování, 
jak nejdéle to bude možné. 
Spojení obou společností ta-
ké umožní, aby alespoň část 
zaměstnanců, která bude 
končit v Severní energetické, 
měla šanci přejít do Vršan-
ské uhelné. Propouštění, vy-
volané vládním rozhodnutím 
o zachování územních limitů 
těžby by tak mohlo mít o ně-
co mírnější dopad.

  Jak rychle budou změny 
probíhat?
První etapa už byla zaháje-
na. Organizační změny v ka-
tegorii administrativních 
pracovníků by mohly přijít 
již na konci července. Každo-
pádně, představenstvo ne-
chce dělat rychlá rozhodnu-
tí na úkor  kvality nastave-
ní procesů. Ta má přednost 
před rychlostí. Stejný pří-
stup se očekává i od garan-
tů za jednotlivé oblasti. Nej-
prve analýza činností, pak 
rozhodnutí. O všech krocích 
a opatřeních budou všichni 
zaměstnanci, jichž by se mě-
ly týkat, v dostatečném před-
stihu informováni všemi do-
stupnými informačními ka-
nály.                                      (red)

Co zaznělo v jídelnách na Vršanské a ČSA

Odklízet železné p edměty z dopravníku na velkostroji musí lidé. P i hledání jim pomáhají ru ní sníma e. 
Foto: (pim)

Vladimír Rou ek, Jaromír Franta a Milan Krob (zleva) spole ně na lokalitách Vršany a eskoslovenská armáda 
vysvětlovali plánované změny ve slou ených spole nostech Severní energetická a Vršanská uhelná. Foto: (pim)

Pavel Štěpánek p i kontrole jedné z dopravníkových linek ve Vršanech. 
Foto: (pim)
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Vyhledat sdílené složky by 
pro nikoho neměl být pro-
blém. Na každém iremním 
počítači se po rozkliknutí iko-
ny Tento počítač objeví v sí-
ti jako samostatný disk S. Na 
něm najdete adresáře jed-
notlivých společností ve sku-
pině. Sdílené složky totiž ne-
slouží jen k výměně dat mezi 
spolupracovníky uvnitř jedné 
irmy, využívat je mohou i ko-

legové z různých společnos-
tí ve skupině. Uvnitř každé-
ho adresáře irmy jsou slož-
ky pojmenované podle útvarů 
odborných ředitelů. „Každý 
z útvarů může mít svůj systém 
sdílených složek koncipován 
trochu jinak, protože jej vyu-
žívá k něčemu jinému a slou-
ží k ukládání různých dat. Spe-
ci ickou sdílenou složkou mi-
mo tuto hierarchii je složka 
nazvaná výměna dat. Ta slou-
ží k jednorázové výměně dat 

a na rozdíl od všech ostatních 
se její obsah pravidelně jednou 
za týden maže,“ vysvětlil Zde-
něk Pergl, IT manažer Vršan-
ské uhelné. 

Složka má tatínka 
Obecně platí, že každá ze sdí-
lených složek by měla mít 
svého „tatínka“, který si laic-
ky řečeno hlídá, kdo do ní má 
přístup. „Většinou se právě ta-
to osoba domlouvá se svými 
kolegy a následně jim nejlé-
pe prostřednictvím Helpdesku 
Infotea nebo po dohodě s pří-
slušným IT manažerem ve ir-
mě zařizuje přístupová opráv-
nění ke sdílené složce,“ připo-
mněl Pergl. Může ale nastat 
situace, kdy někdo ze zaměst-
nanců chce svým kolegům do 
sdílené složky přidat soubor, 
ale nemá do ní přístup a ani 
neví, kdo je oním „tatínkem“. 
V tom případě je nejsnazší 

kontaktovat patřičného IT 
manažera. 

Uložit pouze jednou 
„Jedním z častých nešvarů při 
používání sdílených složek je 
duplicita některých souborů. 
Místo do jedné zkopírují si ho 
uživatelé pro jistotu i do ně-
které další sdílené složky. Z po-
sledních statistik vyplynulo, 
že až třicet procent sdílených 
dat je uloženo duplicitně,“ ře-
kl Pergl. Přitom nikdo nemu-
sí mít obavy, že by se data ze 
sdílené složky ztratila. Pravi-
delně se zálohují a v případě 
potřeby se dají dohledat.  Je-
dinou výjimkou jsou soubory 
ze sdílené složky určené pro 
jednorázovou výměnu dat.  

Krátce a jasně
Důležité je jednotlivé slož-
ky a do nich ukládané sou-
bory správně pojmenovávat. 

„S češtinou a diakritikou už 
dnes větší potíže nejsou, pro-
blémy však působí délka ná-
zvu, mnohdy prokládaného 
speciálními znaky. Do takto 
pojmenované složky se násled-
ně nemusíte vůbec dostat,“ vy-
světlil Pergl a doporučil pou-
žívat co nejkratší a nejvýstiž-
nější názvy složek i souborů. 

Stačí poslat odkaz
Mnozí z těch, kdo sdílené 
složky používají, si často neu-
vědomí, že dokument, na ně-
mž společně pracují, si k pří-
padným úpravám nemusí po-
sílat jako přílohu elektronické 
pošty. Stačí poslat odkaz na 
příslušný dokument ve sdíle-
né složce a adresát se po roz-
kliknutí dostane přímo k ně-
mu. 

Místo se vždycky najde
Sdílené složky si poradí 
i s objemnými soubory ne-
bo větším množstvím foto-
grafií. Ale ani tady není pro-
stor neomezený. Kapacitu 
úložiště hlídají specialisté ze 
společnosti Infotea. I uživa-
telé by měli být při ukládá-

ní souborů ohleduplní. Ur-
čitě například není vhodné 
ukládat do sdílených složek 
fotografie v plném rozliše-
ní. V dnešní době fotoapárá-
tů s ohromným rozlišením 
může jeden snímek dosáh-
nout velikosti i 20 megabaj-
tů. Ve většině případů při-
tom k práci stačí i fotografie 
s výrazně menším rozliše-
ním. Nejlepší cestou jak pře-
dejít těmto problémům je 
nastavit si nižší rozlišení ne-
bo kvalitu snímků již přímo 
na fotoaparátu. 
Pokud uživatel potřebu-
je sdílet větší objem dat, je 
vždy lepší se předem ob-
rátit na IT manažera nebo 
HelpDesk společnosti In-
fotea a poradit se. Velikost 
souboru nebo složky zjistíte 
snadno – stačí kliknout pra-
vým tlačítkem na složku ne-
bo soubor a zvolit Vlastnos-
ti.  A pokud je u položky veli-
kost ve stovkách megabajtů 
(zkratka MB) nebo dokon-
ce gigabajty (GB), je nutné 
zbystřit a zvážit, zda oprav-
du vše musí být uloženo ve 
sdílených složkách.        (pim)

Sdílené složky usnadňují práci, jen vědět jak na to
Pracujete na společném projektu a potřebujete, aby k některým doku-
mentům nebo třeba fotografiím mělo přístup více lidí? Ideálním řeše-
ním jsou sdílené složky na firemním souborovém serveru. Přestože se 
nejedná o žádnou novinku, stále se dostatečně a správně nevyužívá. 

Do jejích příprav se mohla za-
pojit i veřejnost, kterou rad-
nice před časem vyzvala ke 
spolupráci. Řada výtvarných 
děl je totiž nejen v majetku 
institucí a irem, ale také oby-
vatel Mostecka. V mostecké 
knihovně jich přibývá. „V tu-
to chvíli už máme k osmde-
sáti výtvarným dílům, z nichž 
část nám přinesli přímo obča-
né. Jde o profesionálně velmi 
zdařilé práce, které je možné 
datovat od dvacátých do pa-
desátých let 20. století,“ infor-
moval Tomáš Ondrášek, ře-
ditel mostecké knihovny. Ko-
nečný počet vystavených děl 
ale ještě není de initivní, po-
čítá se s tím, že další exponá-
ty se ještě sejdou z nejrůzněj-
ších institucí, některé dopl-
ní také knihovna z vlastních 
fondů. „O iciální termín ode-

vzdání byl stanoven na po-
slední červencový den. Nadá-
le proto platí výzva, aby se na 
nás Mostečané neváhali ob-
rátit, protože se třeba právě 
u nich doma skrývá unikát, 
který by si veřejnost zaslou-
žila vidět,“ dodal Ondrášek.  
S výběrem vhodných maleb 
a také případně s identi ika-
cí jejich autorů pomáhá reali-
zátorům výstavy její kurátor-
ka akademická malířka Hele-
na Ambrosová. 
Malováno na uhlí bude sou-
částí oslav dvaceti let od za-
ložení Spolku severočeských 
havířů, spojených se setká-
ním havířských spolků z ce-
lé republiky. Vernisáž výstavy 
je naplánována na  sobotu 10. 
září za účasti geologa, klima-
tologa, spisovatele a ilozofa 
Václava Cílka.                        (red)

Hornických obrazů v knihovně přibývá
Uhlí bylo po desetiletí inspirací pro umělce. 
Výstava s  názvem Malováno na uhlí, kterou 
připravuje město Most ve spolupráci s Vršan-
skou uhelnou, má zároveň připomenout i  to, 
jak je region s těžbou hnědého uhlí propojen. 

Tomáš Ondrášek s obrazem Jana B. Melichara, který ho věnoval v zá í 1960 velkolomu eskoslovenské ar-
mády. Foto: (pim)

Pět desítek osmáků a de-
váťáků ze šesti mosteckých 
škol trávilo druhé polole-
tí sbíráním vzpomínek pa-
mětníků.  
Most se totiž stal dalším 
z měst, která se zapojila do 
celostátního projektu Příbě-
hy našich sousedů. V regionu 
se mohl uskutečnit také díky 
přispění Vršanské uhelné. Ví-
tězství si nakonec odnesli žáci 
ze základní školy v ulici Jaku-
ba Arbesa (7. ZŠ), kteří zpra-

covali rozhlasovou reportáž 
ze vzpomínek Stanislava Štý-
se, známého mosteckého re-
kultivátora. Jak ale připomně-
la Magdalena Benešová, me-
todička projektu z organizace 
Post Bellum a moderátorka 
celého večera, výhrou pro žá-
ky je už samotná práce a zku-
šenosti, jež během projektu 
získali.  Všechny příběhy jsou 
k nalezení na webových strán-
kách www.pribehynasichsou-
sedu.cz.                                        (red)

Zpovídali pamětníky
Ve znamení desítek bylo le-
tos tradiční Hasičení v Ma-
lém Březně. Zdejší dobrovol-
ní hasiči ho pořádali už po-
desáté a síly ve speciálním 
hasičském fotbale změřilo 
deset soutěžních družstev. 
Hasičský fotbal místní okouka-
li v sousedním Německu a oka-
mžitě si ho oblíbili. Populární 
je i u jejich hasičských kolegů 
z blízkého i vzdálenějšího oko-
lí.  Proti sobě nastupují dva šes-
tičlenné týmy, které se snaží do-

stat míč proudem vody za sou-
peřovu brankovou čáru. 
Malé Březno patří mezi part-
nerské obce Vršanské uhelné 
a zdejší dobrovolní hasiči v loň-
ském roce dostali nové vybave-
ní pro výjezdní jednotku, napří-
klad zásahové obleky a helmy. 
Na jejich nákup obec využi-
la 150 tisíc korun, které dosta-
la v rámci spolupráce s těžební 
společností. „Letošní Hasičení 
bylo možná jednou z posledních 
větších akcí v obecním spor-

tovním areálu. V dohledné do-
bě plánujeme jeho rekonstruk-
ci,“ připomněl František Štrébl, 
starosta Malého Března. Obec 
má už hotovou projektovou do-
kumentaci, a když vše poběží 
podle plánu, v příštím roce by 
mohl být areál opět k dispozi-
ci nejen místním příznivcům 
sportu. Kromě hřiště na hokej-
bal vznikne i víceúčelové spor-
toviště, přibude také objekt pro 
správce se zázemím pro spor-
tovce.                                        (pim)  

Jubilejní malobřezenské Hasičení

Jana Nachtigalová, editelka mostecké základní školy ve Svážné ulici, ukazuje, že uhlí má ve školním geopar-
ku speciální p íst ešek, aby lépe odolávalo povětrnostním podmínkám. Foto: (pim) 

Geopark v mostecké základ-
ní škole ve Svážné ulici už je 
kompletní. Škola si ho poří-
dila díky loňskému granto-
vému programu Chytré hlavy 
pro Sever. A úspěšná byla se 
svou žádostí i letos.
„Všechny vzorky hornin z Mos-
tecka a okolí už máme na za-
hradě před školou, zbývá do-
ladit během prázdnin poslední 
drobnosti jako informační ta-
bulky a v září už bude geopark 
plně k dispozici dětem,“ sdě-
lila Jana Nachtigalová, ředi-
telka základní školy. Je je-
dinou školou v okolí, která 
vlastní ucelený soubor třiadva-
ceti vzorků hornin z Krušnoho-
ří rozdělených do šesti skupin 
podle historických období. Svůj 

geopark chce proto nabízet 
i žákům dalších škol, kde se 
vyučuje ekologická výchova. 
Rozvíjet u žáků zájem o příro-
dovědné předměty považují ve 
škole ve Svážné za velmi důle-
žité, a proto po geoparku při-
hlásili letos do grantu Vršanské 
uhelné svůj projekt na vybu-
dování laboratoře chemie. „Po-
pravdě, nečekali jsme, že letos 
opět uspějeme, o to větší máme 
radost a s kolegyní chemikář-
kou ladíme detaily nové moder-
ní učebny, kde bude možné de-
monstrovat dětem nejrůzněj-
ší pokusy,“ doplnila ředitelka. 
Plánů, jak svou školu vylepšit, 
mají ale mnohem víc, prý na 
několik dalších ročníků Chyt-
rých hlav.                                 (red)

Po geoparku přijde laboratoř
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Široké ve ejnosti se tým Dílny 
Woodmaid poprvé p edstavil 
vloni fl er jarmarkem v muzeu 
a hned to byl velký úspěch. 
Zaplnili jste díru na trhu?
Akce jako ler jarmark tu chy-
běla. Na Mostecku žije spous-
ta lidí, kteří hledají vhodné pro-
středí a program pro své děti. 

Vítají jistou intelektuální zátěž 
a nacházejí tedy v muzeu pří-
jemnou alternativu. Ten nápad 
zrál dlouho, než se sešla společ-
nost lidí, kde každý něco umí 
a je ochoten to investovat.

Nabídka pro volný as je dnes 
ale velmi pestrá, takže není 
jednoduché zaujmout. Máte 
na to nějaký recept?
Vlastně ne. Nejsme zrovna spe-
cialisté na „akce“, ale cítíme je-
dinečnost ler jarmarků v at-
mosféře pospolitosti, kterou 
vytváří. Snad že barva leru 
je růžová, tak i nálada je tam 
vždycky tak nějak narůžovo. 

Kdo se vlastně skrývá za Dílnou 
Woodmaid? Co dělá?
Zdravé jádro Woodmaid před-
stavuje pedagožka Táňa Šmí-
dová, gra ička Lucie Vopravilo-
vá, velký organizátor Iveta Ja-
nošová, Zdeněk Chmela, který 
představuje technické zázemí 
dílny, a pan Červenka, který se 
statečně vrhá do všech fyzic-
kých prací.
Původně to měla být dílna na 
výrobu hraček, ale nakonec 
se vyvinula v něco úplně jiné-

ho. Přišli jsme totiž na to, že 
daleko víc, než servírovat dě-
tem hotové výrobky, kterých je 
všude spousta, nás baví pomá-
hat jim se k těm hračkám do-
pracovat. Ukázat jim, že lep-
ší zábavou a dobrodružstvím 
je, když si hračky vyrobí samy. 
Takže jsme začali připravovat 
takové balíčky promyšlených 
polotovarů.

Jsou dnes děti méně šikovné, 
než byly generace jejich rodi ů 
a prarodi ů?
Hlavní problém nespočívá ve 
schopnostech dětí, ale strachu 
rodičů. Velkou část energie mu-
síme investovat do přemlou-
vání rodičů, aby nebrali dě-
tem kladívko z ruky. I malé dě-

ti, když si samy drží hřebíček, si 
instinktivně dávají pozor a je-
jich motorika to zvládne. Bo-
hužel jim ale dáváme málo pří-
ležitostí, držíme je stranou od 
zdánlivých nebezpečí, a to spo-
lu s internetovým věkem má 
samozřejmě neblahé důsledky. 
Mají daleko méně příležitostí 
dostat se k manuální práci, čímž 
trpí i jejich technické myšlení.

Jak rozvoji technického myšle-
ní pomáhají vaše kurzy a dílny?
Snažíme se začít už ve školkách, 
kde jsou na takovou práci dě-
ti naladěné, potřebují se vě-
cí dotýkat, dělá jim radost tře-
ba broušení dřeva. Je sice vidět, 
že je to unavuje, ale když proces 
výroby absolvují vícekrát, už se 
těší. Vědí, že i úmorná práce má 
výsledek. Postupně navazuje-
me spolupráci i se školami, kte-
ré mají výhodu zázemí v podo-
bě dílen.

Spolupracujete asto také 
s mosteckým muzeem, z něhož 
se stává velký spole enský 
fenomén... 
Muzeum rozhodně ožívá, což 
je skvělé. Množství akcí, kte-

ré tam za poslední rok podnik-
li, je neuvěřitelné, a nás těší se 
k tomu přidávat. Na druhé naší 
společné akci, Den a noc svaté-
ho Mikuláše, už bylo jasné, že li-
dé muzeum opět zaregistrovali. 
V jeden den přišlo tolik lidí jako 
za celý rok. 

To vás jistě musí těšit, když 
trháte rekordy?

Ano, ale taková akce vyžaduje 
ohromnou dávku času, energie 
a peněz, aby vše klaplo v jeden 
jediný moment. Je to takový oh-
ňostroj, nakonec zbude spousta 
čmoudu, únavy a pár fotogra-
ií. Rozumnější mi proto přišlo 

investovat energii do výstavy, 
která je dlouhodobá a navíc by 

měla mít pokračování coby pu-
tovní.

Mluvíte o výstavě NEoby ejná 
tužka, která nedávno skon ila 
v mosteckém muzeu?
Původně to nebyl námět na vý-
stavu, ale školní dílnu. Nechtěli 
jsme vyrábět s dětmi dekorace, 
na které sedá prach, ale před-
měty denního užívání. Tuž-
ka byla geniální adept, protože 
ani lidé v pokročilém věku ne-
vědí, jak se vyrábí, má bohatou 
historii a zároveň je to přírod-
ní produkt. Když jsem narazila 
na osobnost Josefa Hardtmut-
ha, otevřelo se mi neuvěřitelné 
dílo tohoto vynálezce, architek-
ta a průmyslníka. Bylo jasné, že 
si tento příběh žádá víc. 

Výstava byla úspěšná?
Rozhodně, ani jsme to neče-
kali. Trvalo ale poměrně dlou-
ho, než pedagogové poja-
li důvěru. Bylo těžké je pře-
svědčovat, neočekávali pro 
své žáky nic atraktivního. 
Zafungovala ta nejlepší rekla-
ma – dobré reference a nadše-
ní prvních návštěvníků. A na-
konec se v muzeu vystřída-

lo na šedesát školních výprav. 
O víkendech pak chodily rodi-
ny s dětmi.

Školy neumí do mosteckého 
muzea chodit?
Učitelé na to nejsou zvyklí, 
i když v muzeu už na tom inten-
zivně pracují. Jedním z důvodů 
je třeba fakt, že k muzeu nejede 
autobus, to by se mělo změnit!

Na školách leží odpovědnost, 
jak budou děti v dospělosti vní-
mat tyto instituce. Velké pro-
cento populace se do muzea 
nedostane jinak než se školou. 
Máme přitom zkušenost, že dě-
ti, které přišly se školou, se o ví-
kendu vracely s rodiči, protože 
jim chtěly ukázat, co je zauja-
lo. Bylo to úžasné a my jsme se 
vezli na vlně euforie a zadostiu-
činění, že to stálo za tu námahu.

Dětem se budete věnovat 
i o prázdninách na p íměst-

ských táborech v Mostě. Co je 
eká?

Skutečný výlet do historie. Loň-
ský tábor byl určen jen dívkám 
a tématem byla Ulrika von Le-
vetzow. Letos jsme se posu-
nuli v čase kousek zpět do na-
poleonských válek a zapojíme 
i chlapce. Dívky budou prožívat 
příběh s Amálií von Levetzow, 
chlapci s Františkem Maxmili-
ánem Lobkowiczem. Představí-
me jim tehdejší svět prostřed-
nictvím osobností, které souvi-
sí s naším krajem.              (kat)

Hlavně neberte dětem kladívko z ruky
Horší čas na rozhovor s Blankou Techlovskou jsem si asi vybrat nemoh-
la. Setkaly jsme se před mosteckým muzeem. Právě promýšlela, kam 
odpoledne umístí dílnu, v níž si během Muzejní noci budou děti vyrábět 
dřevěné koníky a meče. Za týden tým Woodmaid čekala tamtéž největ-
ší akce, kterou pořádá, fler jarmark Kostel na kolečkách. A mezi přípra-
vou všeho šila uniformy pro malé napoleonské vojáky...

„Daleko víc, než servírovat dětem hotové výrobky, kterých je 
všude spousta, nás baví pomáhat jim se k hračkám dopracovat.“

„Děti mají daleko méně příležitostí dostat se k  manuální práci, 
čímž trpí i jejich technické myšlení.“

Blanka Techlovská
42 let, žije v Mostě

  studovala Slezskou univerzitu v Opavě

  věnovala se fotogra ii, textilnímu designu, pracovala 
na hradě Zvíkov

  spoluzakladatelka a vůdčí osobnost Dílny Woodmaid, 
která se zabývá tvorbou dílen a rukodělných worksho-
pů

  Woodmaid organizuje v Mostě ler jarmarky, v muzeu 
připravila mikulášskou akci a výstavu Historie NEoby-
čejné tužky

  nyní chystá projekt pro školní dílenské vyučování a ve 
spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě kulturní akce 
a pravidelné víkendové dílny

Podruhé se letos ve Strupči-
cích zapojili do Noci kostelů, 
během níž si návštěvníci po 
celé republice mohou pro-
hlédnout tato místa i při ji-
né příležitosti než při boho-
službách. 
V okolí Strupčic lákali návštěv-
níky hned do dvou kostelů. 
V nedalekých Sušanech byl 
přístupný kostel svatého Mar-
ka, přímo ve Strupčicích kos-
tel svatého Václava, kde vy-
stoupil pěvecký sbor a pro-
mítal se krátký ilm o historii 
kostela. „Jednalo se o část doku-
mentárního ilmu, který v roce 
1985 natočil Krátký ilm Praha 
o památkách v obcích, které mě-
ly ustoupit těžbě, včetně Strup-

čic,“ vysvětlil Miroslav Rokoš, 
místopředseda Spolku přátel 
památek obce Strupčice, který 
Noc kostelů v obci připravuje. 
Kostel sv. Václava patří k vý-
znamným obecním památ-
kám, první zmínka o něm se 
datuje do 14. století. Z neda-
lekého Jirkova sem farář jez-
dí sloužit mše a loni se v něm 
po delší odmlce konala i svat-
ba.  Obec letos vyčlenila z roz-
počtu dva miliony korun na 
nejnutnější opravy kostela. 
„O konkrétním využití peněz se 
ještě nerozhodlo, nejvíc by ale 
opravu potřebovaly dvě kostel-
ní věže. Střecha se měnila v de-
vadesátých letech,“ doplnil Ro-
koš.                                              (red)

Do kostela ve Strupčicích lákali na zpěv i film

Sou ástí Noci kostelů ve Strup icích bylo i promítání fi lmu o historii zdejšího kostela sv. Václava. Foto: (pim)

Talentová soutěž
Mlýnský spolek Jirkov, kte-
rý provozuje jirkovskou gale-
rii, vyhlásil na prázdniny sou-
těž Talent má každý. Určena je 
pro děti, které budou soutěžit 
ve čtyřech věkových katego-
riích v oborech literární tvor-
ba, výtvarné umění, fotogra ie 
a krátký ilm. Soutěžními téma-
ty jsou: Zoopark – místo, kam 
se vracím rád a Skanzen plný 
pohody. Uzávěrka soutěže je 
26. srpna a podrobnosti o pra-
vidlech najdete na www.mlyn-
skyspolek.cz.                               (kat)

Pumptracková dráha
V Olejomlýnském parku v Jir-
kově se v červnu otevřela tzv. 
pumptracková dráha. Jde o drá-
hu s umělohmotným povrchem, 
určenou pro kola, kde jezdci 
místo šlapání využívají k jízdě 
pohyb nahoru a dolů na terén-
ních nerovnostech, tedy jaké-
si pumpování. Dráha je vhodná 
pro všechny věkové kategorie 
a hodí se třeba pro nácvik rov-
nováhy a ovládání kola pro děti. 
Využívat ji mohou i skateboar-
disté. Dráhu slavnostně otevřel 

svou exhibicí biker Richard Gas-
perotti z Jirkova.                     (kat)

Po trzích letní kino
Ve Vrskmani to s nadcházejícím 
létem ožilo. Jednou z větších 
obecních akcí byly Venkovské 
farmářské trhy, které se tradič-
ně konají na návsi. Radnice ale 
centrum obce využívá i jinak. 
Stejně jako vloni i letos se pro-
mění v improvizované letní ki-
no, na které se mohou těšit také 
v sousedních Zaječicích. Tento-
krát ale jen ve dvou termínech, 
na začátku a na konci prázd-
nin.  Na konci července ve vr-
skmaňském sportovním areá-
lu proběhne již 3. ročník multi-
žánrového hudebního festivalu 
CV Fest. Bližší informace najdou 
zájemci na webových stránkách 
obce.                                              (red)

Děti dovádí na lanovce
Strupčice se od června pyš-
ní novou dětskou atrakcí pro 
děti. Za zhruba osmdesát ti-
síc korun tu vybudovali lano-
vou dráhu. Má pojezdní drá-
hu přes 20 metrů i certi ikát 
o bezpečnosti.                        (red)

KRÁTCE

Energetika Most 2015 – to 
je název akce, která se le-
tos konala v Mostě již pošes-
té. Hlavním tématem byla ja-
derná energetika. 
„Cílem konference bylo ově-
řit si, zda je jádro schopné na-
hradit uhlí, zda je to skutečně 
tak čistý a bezpečný zdroj, jak 
je nám často předkládáno,“ vy-
světlil Rudolf Jung, předseda 
Okresní hospodářské komory 
v Mostě, jejíž energetická sek-
ce byla jedním ze spolupořa-

datelů konference.  Diskuse se 
zúčastnili zástupci minister-
stva průmyslu, Správy úložišť 
radioaktivních odpadů i před-
stavitelé vysokých škol. „ Po-
tvrdilo se nám, že i když stát 
velmi vzhlíží k jaderné ener-
getice, je s jejím využíváním 
spojena řada problémů, které 
bude potřeba řešit. Týká se to 
úložišť radioaktivního mate-
riálu, používaných technologií 
i samotné těžby uranu,“ dopl-
nil Jung.                                 (red)

V Mostě řešili jádro

Blanku Techlovskou a dílnu Woodmaid znají nap íklad návštěvníci jar-
marku mosteckého muzea. Foto: (kat)

Ukázat turistům krásy okolních měst a obcí měl miniveletrh cestovního ruchu u mosteckého magistrátu. 
Největší úspěch měl stánek Dě ína a tamní zoologické zahrady s živými exponáty. Foto: (pim)

„Vloni jsme objekt zatepli-
li a pak došlo na opravy, kte-
ré jsme zvládli svépomocí,“ 
řekl Alois Macháč, starosta 
Polerad. A na jaře přišly na 
řadu i úpravy prostranství 

před budovou, aby měla po-
pradská radnice i dostateč-
ně důstojné okolí. Celkové 
náklady na opravy budou-
cího úřadu  dosáhly zhruba 
2,1 milionu korun. „Podaři-

lo se nám získat půlmiliono-
vou dotaci, na zbytek jsme si 
museli vzít úvěr,“ doplnil sta-
rosta. 
V bývalé škole ale nebude 
jen obecní úřad, v přízemí 
vznikly prostory, které chtě-
jí v Poleradech v budoucnu 
využít jako mateřskou ško-
lu. „Nová budova bude samo-
zřejmě k dispozici i spolkům, 
které v obci působí,“ dodal 
starosta.                             (red)

Radnice se přestěhuje do školy
Kam jejich předkové chodili do školy, teď bu-
dou lidé v  Poleradech na obecní úřad. Právě 
sem se totiž po rekonstrukci sídlo obce během 
prázdninových týdnů přestěhuje
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HISTORICKÉ ŠESTKY

Přitom to byli právě mostečtí 
měšťané, kteří si zkázu hradu 
zvaného Landeswarte nebo-
li Zemská stráž vyprosili u cí-
saře Ferdinanda III. To však 
bylo po tragické třicetileté 
válce, kdy hrad přinesl městu 
řadu problémů a přitahoval 
cizí vojska. V letech 1651 až 
1653 byl hrad skutečně zbo-
řen a další dvě století zůstal 
vrch opuštěný. Už v 70. letech 
19. století se však Zámecký 
vrch stal oblíbeným výletním 
místem a začalo se s postup-
nou úpravou svahů, kde by-
ly budovány cesty a sázeny 
stromy. Roku 1879 už na vr-
cholu stála dřevěná restau-
race jako přenesená ze švý-
carských Alp, ve skutečnosti 
přestěhovaná z parku u zám-

ku Jezeří. V říjnu 1889 pak 
tesařský mistr Johann Franz 
postavil na vrchu dřevěnou 
repliku Eiffelovy věže. Měři-
la 25 metrů a stala se velkou 
senzací, ovšem už za tři měsí-
ce ji strhla vichřice.
Necelá stovka ustavujících 
členů spolku se rozrostla bě-
hem následujících desetile-
tí až na tisícovku a postupem 
času se spolek začal starat 
nejen o Zámeckou horu, ale 
i další - dnes bychom řekli 
rekreační - plochy ve městě. 
Ještě v zimě 1896 začaly prv-
ní terénní úpravy a v květ-
nu 1898 stavba kamenné vy-
hlídkové věže na původních 
základech starého hradu. 
Rozhledna se otevřela v září 
roku 1900.

Dalším plánem spolku byla 
výstavba restaurace ve sty-
lu starého hradu, několik let 
však trval jen výběr archi-
tektonického návrhu. Uspěl 
až roku 1905 Adolf Schwar-
zer, který navrhoval nejen 
repliku starého hradu, ale 
i vnitřní vybavení. Spolek po-
čítal s náklady 30 tisíc ko-
run, které se ale nakonec ví-
ce než zdvojnásobily. Základ-
ní kámen stavby byl položen 

14. června 1905 a stavba tr-
vala pouhý rok. Slavnostní 
otevření se odehrálo v čer-
venci 1906 (tedy před 110 le-
ty), kdy symbolické klíče od 
hradu převzal starosta Carl 
von Pohnert. Na tehdejší do-
bu úžasné bylo elektrické na-
svícení hradu. O několik let 
později tentýž architekt dopl-
nil zástavbu na vrcholu Hně-
vína o další pseudohistoric-
ké stavby a přestavěl rozhled-

nu, která získala prakticky 
dnešní podobu kamenné vě-
že s dřevěným ochozem a vy-
hlídkou. V roce 1914 byla do-
stavěna i současná hvězdár-
na, která však měla původně 
sloužit jako kaple, a hrad zís-
kal víceméně současnou po-
dobu. Se začátkem první svě-
tové války, v níž padl i sám 
architekt, končí etapa bu-
dování výletního místa nad 
Mostem.                             (kat)

1896: Založení Spolku přátel Zámecké hory - hradu Hněvína
Koncem 19. století začalo být Mostečanům líto, 
že původní hrad na vrcholu Zámecké hory, 
dnes nazývané Hněvín, zanikl a  rozhodli se 
obnovit historický ráz tohoto kopce. Nejprve 
to zkoušeli ve stylu Švýcarska, pak Francie 
a  nakonec skončili u  středoevropské gotiky. 
Vůbec poprvé se členové Spolku přátel Zámec-
ké hory sešli 28. října (tehdy ovšem toto datum 
ještě nic neznamenalo) roku 1896.

Výletní restaurace na vrcholu Zámecké hory na historické pohlednici. Foto: Archiv DN

Jisté je to, že byl prvním opa-
tem sázavského kláštera, 
kde se sloužily slovanské bo-
hoslužby. Druhou dolože-
nou informací je, že zemřel 
25. března 1053. A do třeti-
ce: byl ženatý a měl syna Jim-
rama.
Dodnes přesně nevíme, kdy 
se Prokop narodil, dokon-
ce o tom nejsou zmínky ani 
v kronikách a legendách. His-
torikové a antropologové ale 

odhadují, že to mohlo být me-
zi roky 970 až 985. Rodištěm 
budoucího světce měla být 
vesnička Chotouň u České-
ho Brodu. Všechny historické 
zdroje mluví o tom, že Prokop 
měl výborné slovanské vzdě-
lání, ovšem kde ho dosáhl, se 
také neví. Některé prameny 
tvrdí, že na Vyšehradě, jiné, že 
studoval v zahraničí. Část his-
toriků se přiklání k tomu, že 
se mu dostalo individuálního 
vzdělání u nějakého zkuše-
nějšího kněze, což v Čechách 
tou dobou bývalo běžné.  

Z poustevníka opatem
Traduje se, že po několika 
letech kněžského působe-
ní Prokop po zralé úvaze a se 
souhlasem své rodiny ode-
šel žít mnišským životem. 
Zhruba kolem roku 1000 se 
v pražském Břevnovském 
klášteře stal benediktinem. 
Z některých zdrojů, například 
břevnovského opisu Kosmo-
vy kroniky, se zase odvozuje, 
že o zhruba devět let později 

Prokop opustil klášter a ode-
šel žít jako poustevník k Sá-
zavě. Nejstarší písemné pra-
meny tvrdí, že se usadil pod 
klenbou jedné jeskyně nad 
řekou Sázavou, ze které vy-
hnal tisíc démonů. Pověst 
o něm a jeho ctnostech se 
v okolí rychle šířila. Časem si 
Prokop nad svou jeskyní za-
čal budovat prostý dřevěný 
kostel a kolem sebe společen-
ství poustevníků. 
V sázavské pustině se s Pro-
kopem setkal kníže Oldřich. 
Legenda vypráví o tom, že 

to bylo během lovu a k sídlu 
poustevníka knížete zavedl je-
len. Na Oldřicha udělal pous-
tevník velký dojem. Také díky 
tomu mohl Prokop založit roku 
1032 v údolí řeky Sázavy slav-
ný klášter. Na dokončení pro-
měny poustevnické vesničky 
v řádný klášter se podílel i Ol-
dřichův syn a po jeho smrti 
český kníže Břetislav I., za je-
hož vlády se v roce 1035 stal 
Prokop jeho prvním opatem. 
Sázavský klášter byl svého ča-
su významným centrem nejen 
duchovního, ale také kulturní-
ho života. A jak v 19. století na-
psal František Palacký, byl „se-
meništěm cyrilské literatury 
v Čechách a proslul i v učených 
věcech nad jiné kláštery české“. 

Patron země české
Prokop zemřel v kruhu svých 
žáků. Pochován byl v dřevě-
ném chrámu, který před le-
ty vlastníma rukama budoval. 
Jeho hrob se stal významným 
poutním místem. Za vlády 
prvního dědičného krále Pře-
mysla Otakara I. a římského 
papeže Inocence III. byl Pro-
kop 4. července 1204 o iciál-
ně svatořečen a stal se prvním 
českým světcem, který byl ka-
nonizován samotným pape-
žem. Byl uctíván jako patron 
země zvláště v nebezpečných 
dobách. Prokopovo rameno si 
vyžádal král Přemysl I. a ulo-
žil jej ve svatovítském chrámu, 
„aby tím ramenem království 
české před nepřáteli chrá-
něno bylo“. Roku 1588 dal 
pražský arcibiskup Medek 
převézt Prokopovy ostatky 
do Prahy, kde byly i za účas-
ti císaře Rudolfa II. uloženy 
v chrámu Všech svatých na 
Hradě.                                 (pim)

Horníky chrání poustevník
Začátek července je pro horníky, obzvlášť pro 
ty české, velmi významný. Čtvrtého července 
si připomenou svátek svého patrona, svatého 
Prokopa. Legendami opředená postava je ryze 
českým světcem, o  němž se mnoho napsalo. 
S trochou nadsázky by se dalo ale říci, že toho 
o něm více nevíme, než víme. 

Svátek sv. Prokopa slaví různé církve v různých dnech. Ně-
které si ho připomínají v den jeho zesnutí, tedy 25. března. 
V ruské pravoslavné církvi slaví svátek sv. Prokopa společ-
ně se svatou Ludmilou 16. září. V našich končinách si ho 
nejčastěji připomínáme stejně jako římští katolíci 4. čer-
vence, což je den, kdy byl svatořečen.

Na oslavu svátku svaté Barbo-
ry (4. prosince) se horníci shro-
mažďovali ve slavnostních stej-
nokrojích a za doprovodu hud-
by se v průvodu vydávali na 
mši. Po jejím skončení mířily je-
jich kroky rovnou do hostince.
Svatý Prokop začal jako pat-
ron horníků Barboru postup-
ně nahrazovat od poloviny 

19. století. Důvodem bylo po-
češťování uhelných revírů 
a snaha posílit národního du-
cha také ryze českými hor-
nickými patrony. Prokopské 
hornické oslavy se podle ně-
kterých zdrojů ujaly také dí-
ky svému datu na začátku čer-
vence. Probíhaly ale podobně. 
I v tomto případě kráčely ze ša-

chet průvody uniformovaných 
horníků, samozřejmě za do-
provodu kapely. Následovala 
mše a po ní zábava. 
Důvod, proč si horníci za svého 
patrona vybrali právě Proko-
pa, se prý skrývá v jeho životo-
pise. Ten totiž líčí, že to byl člo-
věk ctnostný, obživu si obsta-
rával tvrdou prací, měl nadání 
léčitele, bydlel velmi skromně 
v jeskyni, plný pokory a lásky. 
Zřejmě jeho způsob života, jed-
nání a útrapy, které dobrovol-
ně snášel, ho stavěly na úroveň 
horníků. Chápali ho proto jako 
jednoho ze svých řad, který je 
schopen pochopit jejich boles-
ti, utrpení, a je ochoten kdyko-
liv pomoci.                               (pim)

Ryze český havířský zastánce
U sochy svatého Prokopa na druhém mosteckém náměstí se zastavuje 
i hornický průvod p i tradi ním Skoku p es kůži. Foto: Archiv DN

Své patrony má většina povolání, horníci ne-
jsou výjimkou. Ale patroni nejsou ve všech 
zemích stejní. V Čechách a na Moravě jsou za 
ně považováni svatá Barbora a svatý Prokop. 
A Barboru na rozdíl od Prokopa uznávají jako 
patronku i v dalších zemích. 

Přímo v Mostě se nachází dvě 
sochy svatého Prokopa. Jed-
na stojí na II. náměstí a dru-
há na Zahražanech. Na svá 
současná stanoviště se stě-
hovaly ze zaniklých obcí Souš 
a Vršany.
První z nich znázorňuje světce 
s biskupskou mitrou na hlavě, 
s berlou ve zdvižené pravé paži 
a s levou rukou přidržující lem 
pláště. Je prací neznámého au-
tora z roku 1723. Původně stála 
v zaniklé obci Souš, odkud byla 
přemístěna do lapidária v areá-
lu muzea. V 70. letech se stěho-
vala ke kostelu ve Vtelně, to už 
ale bez svého původního pod-
stavce. Dnes je k vidění přímo 
v centru města na II. náměstí 

mezi budovami kulturního do-
mu Repre a inančního úřadu.
Také druhá mostecká socha 
svatého Prokopa pochází od 
neznámého barokního auto-
ra, je ale mladší, z roku 1738. 
Zachycuje světce oděného do 
liturgického pláště a dlou-
hého a krátkého obřadního 
roucha. V levé ruce původ-
ně držel berlu. Od konce roku 
2009 je k vidění na „náměstíč-
ku“ v ulici Prokopa Holého ve 
čtvrti Zahražany. Než se přesu-
nula sem, bylo ji možné spatřit 
u jedné z cest křižujících měst-
ský hřbitov. Tato socha pochá-
zí ze zaniklé obce Vršany, od-
kud se na hřbitov stěhovala 
v 70. letech.                          (pim)

Dva mostečtí Prokopové

Všechno začalo těžbou uh-
lí. Nejstarší zpráva o dobý-
vání hnědého uhlí v oblasti 
lomu Vrbenský, který do ro-
ku 1946 nesl jméno Matyl-
da, pochází pravděpodob-
ně z roku 1811. Kolem ob-
ce Souš bylo 13 hlubinných 
šachtiček a řada dalších, kde 
se využívalo takzvaného sel-
ského dobývání při výcho-
zu uhelné sloje. Těžba v lo-
mu Vrbenský skončila v ro-
ce 1976.  Důlní činností bylo 
zasaženo území o rozloze 
přes 500 hektarů. 
Autodrom se začal stavět 
v roce 1978 v místě býva-
lého povrchového lomu Vr-
benský a měl být součástí 
takzvaného branně – spor-

tovního areálu. Týmu, kte-
rý tehdy vytvořil návrh tra-
ti a v jehož čele stál Josef 
Paur, se povedl mimořád-
ný kousek. Aniž by totiž měl 
možnost podrobněji studo-
vat některý ze zahraničních 
okruhů, připravil projekt, 
který zcela odpovídal před-
pisům mezinárodních moto-
cyklových i automobilových 
organizací. Na území vnitř-
ní výsypky bývalého lomu 
Vrbenský tak vznikl díky re-
kultivaci na ploše 53 hekta-
rů areál se závodním okru-
hem na mezinárodní úrovni.

Formule i cyklisté
Letošní oslavy 33. výročí au-
todromu se vážou k prvním 

zkušebním závodům na zce-
la novém okruhu, které se tu 
jely 25. a 26. června 1983. 
Oficiálně byl provoz zahá-
jen o dva měsíce později, 
14. srpna. To se zde předsta-
vily vozy tehdy velice popu-
lární Interserie. Za zmínku 
stojí i fakt, že v květnu ná-
sledujícího roku na mostec-
kém závodním okruhu kon-
čila čtvrtá etapa 37. ročníku 
cyklistického Závodu míru. 

V září 1992 hostil Most prv-
ní mezinárodní závody ta-
hačů, na které navázal o rok 
později závod FIA Evropské-
ho poháru tahačů. Ten je do-
dnes vrcholem sezony. Bě-
hem let se na závodišti vy-
střídala řada závodů, diváci 
tu mohli spatřit vozy formu-
le 1. V červnu 2000 se au-
todrom stal poprvé dějiš-
těm open air koncertu, své 
umění tu fanouškům před-

vedla skupina Lucie. V srp-
nu 2001 si příznivci moto-
ristických lahůdek přišli na 
své, když okruh hostil vytr-
valostní závod seriálu Eu-
ropean Le Mans Series, kde 
startoval také český jezdec 
Tomáš Enge. 

Oslavy nejen na dráze
A právě on, nejúspěšnější 
český jezdec novodobé his-
torie, byl jednou z osobnos-
tí, která mostecký autodrom 
navštívila i během letošních 
oslav. Tentokrát ale jako ři-
dič jedné ze škodovek ob-
noveného seriálu Octavia 
Cup. Součástí oslav autodro-
mu byl také rozsáhlý dopro-
vodný program. Třeba vý-
stava historických plakátů 
z archivu autodromu. Mezi 
nimi byl i úplně první z ro-
ku 1983, který lákal na pre-
miérový závod se vstupným 
20 korun. Zajímavostí by-
la i dražba dalších z celkem 
99 kusů původního asfal-
tu velkého závodního okru-
hu.                                    (red)

Na výsypce se auta prohánějí už třiatřicet let
Mostecký autodrom, jedna z  názorných uká-
zek toho, jak havíři „uklízejí“ po těžbě, oslavil 
v  polovině června 33. narozeniny. Kristova 
léta si připomněl nejen závody. Jaká je histo-
rie tohoto automobilového okruhu, který vzni-
kl díky rekultivacím? 

  Délka: 4 212 m

  Šířka: 12 - 14 m

  nejdelší rovina: 792 m

  nejkratší rovina: 150 m

  21 zatáček (9 levých a 12 pravých)

  Převýšení: 12,04 m

  maximální stoupání + 2,8 %

  maximální klesání - 3,2 %

Parametry autodromu 
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Prvnímu z nich, stavbě silni-
ce mezi Mostem a Mariánský-
mi Radčicemi, který jezero na-
pojí na okolní komunikace, už 
nic nestojí v cestě. Připrave-
né jsou i druhé dva projekty 
– napojení pozemků u jezera 
na inženýrské sítě a vybudo-
vání rekreačního zázemí, jako 
jsou pláže. 
Stavba silnice za 370 milio-
nů korun, která spojí Most 
a Mariánské Radčice, už za-
čala. Využita při ní bude sou-
časná mimoúrovňová křižo-
vatka u OBI v Mostě. Navazo-
vat bude stavba mostu, který 
překlene hlavní silnici, kole-
jiště i řeku Bílinu. Dál pak no-
vá silnice povede po hraně bý-
valého lomu. „Region tím získá 
možnou objízdnou komunikaci 
mezi Mostem a Litvínovem pro 

případ komplikací v chemičce,“ 
podotkl k tomu Petr Lenc, ře-
ditel Palivového kombinátu 
Ústí (PKÚ). 

Pláž zaplatí z ekomiliard
Město Most za pomoci této 
státní irmy, která provádí re-
kultivaci Ležáků, připravilo 
i další projekty. Jeden má za-
jistit napojení jezera na ko-
munikace a inženýrské sí-
tě, druhý pak výstavbu odde-
chové pobřežní zóny. „Stavba 
zahrnuje realizaci písčito-ob-
lázkových pláží včetně vybu-
dování zázemí pro volnoča-
sové aktivity jako např. plá-
žový volejbal, stolní tenis 
a podobně. Součástí stavby je 
také realizace plovoucích mol,“ 
informovala Alena Sedláčko-
vá,  tisková mluvčí mosteckého 

magistrátu. Všechny projekty, 
které mají zpřístupnit a oži-
vit zatopený důl, jsou inan-
cované státem z takzvaných 
15 ekomiliard, určených na 
rekultivaci území po těžbě. Je-
jich majitelem se po dokonče-
ní stane město Mostu. „V prů-
běhu června bychom se měli 
dozvědět, zda se tyto projekty 
podařilo prosadit mezi priorit-
ní a zda bude moci začít jejich 
realizace,“ vysvětlil Petr Lenc.

Kdo dostane jezero
Otazníky se nadále vznáší nad 
vlastnictvím pozemků a sa-
motného jezera. Historicky 
šlo o majetek města Mostu, 
neboť právě v těchto místech 
stálo bývalé královské měs-
to, a tak je již delší dobu chce 
radnice získat zpět. K dohodě 

se státem ale zatím nedošlo. 
„Statutární město Most chce 
znovu majetkově nabýt pozem-
ky, které mu historicky patři-
ly. Přesto jsme toho názoru, že 
z hlediska investic do dané lo-
kality i její údržby jde o projekt 
nadregionálního významu, na 
jehož inancování by se mě-

la podílet EU v rámci přeshra-
niční spolupráce, Česká repub-
lika, Ústecký kraj a statutární 
město Most,“ dodala Sedláč-
ková. PKÚ odhadl, že údržba 
rozsáhlého areálu jezera roč-
ně spolkne asi 19 milionů ko-
run, což jsou náklady, kterých 
se Most obává.                         (kat)
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Jezero Most
  bývalý uhelný lom Ležáky, v jehož místech stávalo histo-

rické město Most
  ukončil těžbu v roce 1999
  zatápění vodou z řeky Ohře začalo v říjnu 2008 a trva-

lo šest let
  rozloha 309 ha, objem vody cca 70 mil. m3

  rekultivaci provádí Palivový kombinát Ústí

  rekreační využití

  pro veřejnost se má otevřít v roce 2018

  v současné době je k němu vstup zakázán pod pokutou 
15 000 Kč

První koupání v jezeře Most se blíží
První koupání v jezeře, které vzniklo zatopením uhelného dolu Ležáky 
u Mostu, se blíží. Znamená to ale zvládnout během pouhých dvou let tři 
klíčové projekty. 

V jakém stavu je dnes jezero 
Most po technické stránce?
Podstatná část rekultivace je 
vyřešena. Probíhají ještě ně-
které práce, ale žádných zá-
sadních změn už jezero ne-
dozná. Teď se již chceme ve 

spolupráci s městem Most 
soustředit na projekty revita-
lizačního charakteru.

Nejsou s jezerem spojena 
do budoucna ur itá rizika? 
Mám na mysli hlavně blízkost 
skládky nebezpe ných 
odpadů.
Je to často diskutované té-
ma, skládka je i v sousedství 
jezera Milada u Chabařovic. 
U obou jezer se dělala opat-
ření stejného charakteru, jed-
nak proti zatékání povrchové 
vody ze skládky, jednak pro-
ti případným průsakům, kvů-
li nimž se postavily podzem-
ní bariéry.

Je to vůbec místo vhodné 
k rekreaci?
Koupání s výhledem na chla-
dicí věže možná neevokuje 
rekreační oblast, ale je to daň 
současnému průmyslovému 
charakteru tohoto regionu. 
Jenže za dvacet, třicet, mož-
ná padesát let ty chladicí věže 
zmizí, ale jezero tam bude po-
řád. S touto perspektivou ho 
budujeme. 

Je reálné v létě 2018 otev ít 
rekrea ní území jezera Most 
ve ejnosti, jak to chce město? 
Je to termín, který vyplynul 
z našich diskusí se statutár-
ním městem Most a je reál-

ný. My bychom měli mít po 
rekultivační stránce hoto-
vo a tudíž bude možné úze-
mí otevřít veřejnosti jako na 
Miladě. Projekty napojení na 
infrastrukturu jsou hotové, 
mají všechna povolení stejně 
jako druhý projekt výstavby 
pláží a mol. Z 15 ekomiliard 
prostředky také ještě zbývají. 
Pokud se rozhodne o uvolně-
ní peněz, bude záležet na Mi-
nisterstvu inancí, jak rychle 
projekty vyhlásí a vysoutě-
ží dodavatele. Samotná stav-
ba podle mne problematická 
nebude. 

Kritici způsobu rekultivací na 
severu ech vám vy ítají, že 
nejsou dotažené do konce, 
na rozdíl t eba od sousední-
ho Německa. Stav na jeze e 
Milada, které je dokon ené 
tak nějak napůl, jim dává za 
pravdu...

Vyčítají nám to poměrně 
často. Chtěli bychom to dě-
lat jako v Německu, ale ne-
můžeme. Je potřeba se dí-
vat, co dovoluje legislativa 
obou států. Německá těžeb-
ní organizace s podobným 
statutem jako PKÚ má za po-
vinnost dokončit nejen re-
kultivační, ale i revitalizač-
ní práce, a na všechny do-
stává finanční prostředky 
ze zvláštního státního účtu. 
Výsledkem je, že když pře-
dá pomyslné klíče budoucí-
mu uživateli, předává zasa-
nované, zrekultivované úze-
mí s inženýrskými sítěmi, 
komunikačním napojením 
a s hotovými plány do bu-
doucna. My se o totéž snaží-
me deset let. Teprve stáva-
jící novela Horního zákona 
nám dává částečnou mož-
nost použít finance i na re-
vitalizační projekty.       (kat)

Rekultivace skončila, čeká se na peníze
Plány na otevření jezera Most v  roce 2018  jsou reálné, myslí si Petr 
Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí (PKÚ). Pod jeho vedením reali-
zuje tento státní podnik největší rekultivační projekty v České republi-
ce. A rekultivace bývalého dolu Ležáky u Mostu teď míří do finále.

Petr Lenc. Foto: (kat)

Heřmanický rybník (116 ha) 
leží v oblasti široké nivy řeky 
Odry. Je součástí soustavy pě-
ti rybníků na rozmezí Ostravy, 
Bohumína a Rychvaldu s roz-
sáhlými porosty rákosin a při-
lehlými mokřadními loukami. 
Má speci ické složení silně mi-
neralizované vody s obsahem 
bóru a jódu. Od roku 1972 
slouží jako takzvaná dávkova-
cí nádrž slaných důlních vod, 
které doprovázejí uhelná ložis-
ka v okolí Ostravy. Rybám, kte-
ré tu žijí, to ale rozhodně neva-
dí. Rybník je vyhledávanou ry-
bářskou lokalitou. A s rybáři je 
spojena i další zajímavost, pro-

tože právě díky nim tu vznik-
ly dřevěné posedy na kůlech, 
k nimž vedou dlouhé lávky.  Je 
jich tu kolem sedmdesáti a při-
pomínají spíše asijskou příro-
du, kde jsou podobné stavby 
běžné. Rybník obklopují boha-
té porosty rákosí, které svým 
rozsahem nemají v širokém 
okolí ve Slezsku konkurenci. 
Rozlehlá vodní plocha a rákosi-
ny jsou vítaným útočištěm řady 
ptáků. Vede tudy i jedna z hlav-
ních evropských cest tažných 
ptáků. Heřmanický rybník tak 
patří mezi důležitá ornitolo-
gická stanoviště mezinárodní-
ho významu. Každoročně se tu 

shromažďuje kolem 250 dru-
hů ptáků a je možné zahléd-
nout i velmi vzácné a chráněné 
opeřence. Daří se zde rovněž 
několika druhům obojživelní-
ků, včetně celoevropsky chrá-
něného čolka velkého.
V okolí vede tříkilometrová 
naučná stezka Heřmanický 
rybník, která začíná za zastáv-
kou MHD. Návštěvníci se do-
zvědí zajímavé informace o té-
to lokalitě z pěti informačních 
tabulí a na trase najdou odpo-
čívadla a ptačí pozorovatel-
nu s otevřeným výhledem na 
rybník a jeho okolí. Pozornost 
návštěvníků láká i na dohled 
stojící halda bývalého Heř-
manického dolu, který po ví-
ce než 100 letech ukončil těž-
bu v roce 1993. Monumen-
tální halda stále prohořívá, 
i když se postupně odtěžuje 
a odváží.                              (red)

Přírodní oáza s haldami za humny
Krásné přírodní scenérie, rybářský ráj a také 
naučná stezka. Všechno tohle se dá najít 
u  Heřmanického rybníka, který je přitom jen 
kousek od Ostravy. 

He manický rybník s rybá ským posedem a uhelnou haldou v pozadí. Foto: ostrava.cz

Skupina Volvo vyvíjí tech-
nologie schopné řídit vo-
zy bez doteku lidské ruky. 
Ve spolupráci s automo-
bilkou Saab testuje první 
takzvané autonomní ná-
kladní automobily určené 
pro práci pod zemí. 
„Skupina Volvo pracuje na 
výzkumu autonomních tech-
nologií několik let, nyní už 
máme výsledky, které nám 
pomohou změnit těžební 
průmysl,“ komentoval pro-
zatímní výsledky Torbjörn 
Holmström z vedení firmy. 
„Naši zákazníci díky tomu 
budou moci zvyšovat pro-
duktivitu, ale také bezpeč-
nost práce a efektivně využí-
vat pohonné hmoty,“ doplnil. 
Plně automatická náklad-
ní auta pracují s technolo-
gií GPS. Kolem automobilu 
je instalováno šest senzorů, 
které vytvářejí jakýsi mrak 

datových bodů, z nichž 
vznikne 3D mapa okolí a dí-
ky ní je možné vozidlo na-
prosto přesně navigovat 
i obtížným terénem a reago-
vat na nečekané překážky, 
případně lidi na cestě. Auta 
se zatím testují v leteckém 
hangáru ve Švédsku. Novou 
technologii zde umístili do 
standardního nákladního 
vozu Volvo FMX. Stačí jen 
přepnout na „autopilota“ na 
palubní desce a automobil 
se sám pohybuje. V důlních 
podmínkách se začne testo-
vat na podzim. 
Vozidla bez řidičů jsou v tě-
žebním průmyslu velmi oče-
kávanou novinkou a zkou-
šejí se i jinde ve světě. Jako 
první nasadila automatické 
nákladní vozy ve svém že-
leznorudném dole v západ-
ní Austrálii těžařská společ-
nost Rio Tinto.                  (red)

Volvo jede s náklaďáky do hlubiny

Speciálně upravené volvo FMX se zatím testuje v bývalém hangáru, do skute né hlubiny zamí í na podzim. 
Foto: Cicci jonson/Bilduppdraget 

S velmi nezvyklým nápadem, 
jak využít ostravské doly, při-
šli Richard Papřok a Karel 
Kovařík z Akademie věd Čes-
ké republiky. Pod zemí by 
podle nich mohlo vzniknout 
lyžařské středisko. 
Mezi ostravskými černouhel-
nými doly Jindřich, Hlubina 
a Zárubek by podle akademiků 
mohla vzniknout síť podzem-
ních sjezdovek v délce 25 až 30 
kilometrů. „Základní páteří by 
byla síť sjezdovek s mírným sklo-
nem propojujících jednotlivé do-
ly, respektive jejich horní a dolní 
konce a na jednotlivých dolech 
potom sjezdové tratě vyšších ob-
tížností,“ informovali o své vizi 
regionální Deník. 
Odborníci tuto možnost pova-
žují za nereálnou, a i kdyby se 
dala uskutečnit, byla by příliš 
drahá.  „Vyžadoval by silného in-
vestora. Pro Ostravu je nyní eko-
nomicky neúnosný,“ nastínil pri-

mátor Ostravy Tomáš Macura 
s tím, že vedení města si uvědo-
muje potenciál důlních staveb 
a zajímá se o možnosti využití 
důlních vod.
Budovy i těžní věže na povr-
chu přitom i po uzavření do-
lů mohou žít dál, státní podnik 
Diamo je běžně pronajímá. Za 
14 let, co se o podzemní šach-
ty i objekty na povrchu uza-
vřených černouhelných dolů 
v ostravsko-karvinském reví-
ru stará, převzal 647 povrcho-
vých objektů, především budov 
a těžních věží. Zhruba polovina 
objektů byla zlikvidována, dal-
ší postupně zaplnilo 147 irem, 
které zaměstnávají 2 600 lidí. 
V bývalých důlních areálech pů-
sobí strojírenské irmy, výrobci 
komponentů pro automobilový 
průmysl, výrobce oken, autodo-
pravce, ale také pojišťovna, ča-
lounictví, zámečnictví a další 
řemeslné irmy.                        (red)

Lyžování pod zemí je utopie

Jezero Most. Foto: (pim)

Chcete investovat v těžebním 
průmyslu? Nejatraktivnějším 
místem na světě je Austrálie. 
Fraserův Institut publikoval 
zprávu, v níž představil žebří-
ček nejatraktivnějších míst pro 
investice do těžebního průmys-
lu. Těžba v Austrálii pohání eko-
nomiku už delší čas, právě díky 
tomuto odvětví si ostrovní země 
zachovávala roční růst HDP více 
než 3,6 procenta. Pravdou také 
je, že poslední dva roky byly prá-
vě pro toto odvětví hodně těžké 
a i největší hráči na trhu, BHP 

Billiton and Rio Tinto si muse-
li utáhnout opasky a přijmout 
hodně razantní úsporná opat-
ření, aby celosvětové krizi doká-
zali čelit. Austrálie si svou pozici 
na špici žebříčku získala z něko-
lika důvodů. „Nejde jen o hojnost 
přírodních zdrojů, které země 
nabízí. Těžební společnosti oce-
ňují také přístup vlády, která 
prosazuje transparentní politi-
ku, silný právní systém, jasně sta-
novené regulační mechanismy 
i kvali ikovanou pracovní sílu,“ 
píše se ve zprávě.                         (red)

Nejvíc sexy je Austrálie
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Pokud si nevíte rady od koho 
si zájezd vybrat, ptejte se ko-
lem sebe. Nechte si poradit od 
přátel a známých.  Nepřestá-
vejte se ptát ani přímo v ces-
tovce. Čím více otázek položí-
te, tím větší naději máte, že si 
nekoupíte zajíce v pytli. Roz-
hodně by vás neměly uspo-
kojit obecné odpovědi. Chtěj-
te vědět, co přesně znamená, 
když je hotel přímo na plá-
ži. Patří přímo hotelu?  Nebo 
„u moře“ znamená na útesu 

nad mořem? Nebo na něj do-
hlédnete z okna hotelu, kte-
rý je deset kilometrů daleko?  
Ptejte se, za optání nic nedá-
te a je to lepší, než pak být na 
místě nemile překvapen.

Chtějte podrobnosti 
Zájezd si můžete koupit na 
spoustě míst. Důležité je ale 
vědět, kdo je vaším partne-
rem. Kdo zájezd opravdu po-
řádá a nese tedy odpověd-
nost za všechny poskytova-

né služby. Ze zákona vám ten, 
kdo vám zájezd nabízí a pro-
dává, musí oznámit, kdo je je-
ho pořadatelem a musí to uvá-
dět v cestovní smlouvě. Pokud 
to tak není, trvejte na doplnění 
této informace. Ze zákona jsou 
cestovní kanceláře povinny 
sdělit v cestovní smlouvě také 
přesný název hotelu. Klidně si 
dopředu prověřte, jestli název, 
který používá cestovní kan-
celář, a který je uveden ve va-
ší cestovní smlouvě, je shodný. 

Může totiž existovat více ho-
telů, které mají velmi podob-
ný nebo dokonce skoro stej-
ný název s pouze malou od-
lišností. Na rozdíl od názvu 
se ale může obrovsky lišit 
jejich kvalita. Pokud nemá-
te ve smlouvě správný název 
hotelu, vaše případná rekla-
mace bude o to složitější.  
Platí to i u poznávacích zá-
jezdů. Nabídka typu: „uby-
tování v hotelech turistické 
kategorie“ by vás měla spíš 
odradit než nalákat. Každá 
slušná cestovka v okamži-
ku prodeje musí vědět, jaký 
pokoj v jakém hotelu pro vás 

má, jinak by vám zájezd ne-
mohla prodat.

Na jak dlouho jedete
Nebojte si říct o přesné vysvět-
lení, kolik nocí v hotelu obsahu-
je nabídka, kterou vám agentu-
ra nebo cestovní kancelář před-
loží. A můžete trvat na tom, že 
chcete mít tento údaj přesně 
zaznamenán v cestovní smlou-
vě. Odlétat na dovolenou může-
te těsně před půlnocí, na místo 
dorazíte nad ránem a cestovní 
kancelář vás ubytuje až po obě-
dě. Jste tedy už dva dny na ces-
tě, ale ještě nebydlíte. A stejné 
to může být na konci zájezdu. 

Jak si užít dovolenou bez starostí
Hlavní sezona dovolených právě startuje, pokud si dovolenou bude-
te vybírat u  cestovní kanceláře, existuje několik osvědčených rad.

Když říkáme, co slíbila, má-
me na mysli jednoduše to, co 
je uvedeno ve smlouvě, v kata-
logu nebo na webu cestovky. 
Splnění případných ústních sli-
bů, ve kterých prodejce zájez-
du pěl ódy na cílovou destinaci 
a hotel (které se později ukáza-
ly jako přehnané), se domůže-
te těžko.

Ozvěte se do měsíce
První svaté pravidlo, které mu-
síte znát, pokud chcete zpět pe-
níze za dovolenou: na rekla-
maci vad zájezdu máte přesně 
jeden měsíc po jeho skonče-
ní. Zájezd reklamujte buď pří-
mo u cestovní kanceláře ne-
bo u cestovní agentury, u kte-
ré jste ho koupili – možné je 
obojí a pro obojí platí stejná 
měsíční lhůta. Cestovní kance-
lář zodpovídá i za všechny díl-
čí dodavatele. Výmluvami ty-
pu: to je chyba dopravce nebo 

ubytovatele se nenechte zmást 
ani odbýt. Jediná situace, kdy 
se může cestovka z odpověd-
nosti vyvázat, když zasáhnou 
vnější okolnosti, které nemoh-
la ani její dodavatelé ovlivnit. 
Třeba když oblast, kde trávíte 
dovolenou, postihnou záplavy. 
Reklamace musí být písemná. 
Když se ji vydáte řešit osobně 
na pobočku, trvejte na sepsání 
reklamačního protokolu s uve-
dením data. Cestovní kance-
lář pak musí reklamaci vyřídit 
nejpozději do třiceti kalendář-
ních dnů. 

Řešte vše už na místě
Problém byste ale měli začít 
řešit už na místě s delegátem. 
Každou vadu zájezdu je pod-
le zákona třeba vytknout bez 
zbytečného odkladu. Pořada-
tel musí neprodleně zajistit ná-
pravu, a pokud to neudělá ani 
v přiměřené lhůtě, můžeme si 

nápravu zajistit sami a nákla-
dy pak musí proplatit pořa-
datel. Například přijedete na 
místo a delegátka vám ozná-
mí, že slibovaný čtyřhvězdič-
kový hotel je obsazený a má 
pro vás místo toho jeden pěk-
ný tříhvězdičkový. Jedno-
značně můžete chtít část pe-
něz zpět, i když na místě na 
náhradu přistoupíte. Cestov-
ní kancelář se musí postarat 
o pokračování zájezdu i za ce-
nu nižší kvality služeb, při-
čemž rozdíl v ceně se zákaz-
níkovi vrací. Když naopak do-
stanete jako náhradu hotel 
o hvězdičku lepší, dodatečné-
ho doplácení se bát nemusí-
te. Vyšší standard hradí vždy 
cestovní kancelář ze svého. 
Pokud vadu na místě odstra-
nit nelze – třeba když jste mě-
li slíbený pokoj s balkonem, 
ovšem hotel žádné balkony 
nemá, máte jednoznačně prá-

vo na inanční kompenzaci.
Nový občanský zákoník pa-
matuje také na situaci, kdy má 
zájezd podstatné vady. Pořa-
datel v takovém případě musí 
nejprve zjednat nápravu, aby 
v zájezdu bylo možné pokra-
čovat. Když navrhované řeše-
ní z opodstatněných důvodů 
odmítnete, má pořadatel zá-
jezdu povinnost dopravit vás 
na své náklady zpět na místo 
odjezdu. Občanský zákoník 
ovšem nespeci ikuje, co lze 
považovat za podstatné va-
dy a za řádný důvod k tomu, 
abyste v dovolené odmítli po-
kračovat. 

Nasbírejte důkazy
Když chcete reklamovat, musí-
te být schopni prokázat, že na 
zájezdu bylo něco v nepořád-
ku. Rada je jednoduchá: foť-
te, natáčejte, shánějte svědec-
ké výpovědi. Spolu s ostatními 
cestujícími můžete sepsat hro-
madné čestné prohlášení. Ta-
ké si můžete například vyžádat 
písemný doklad od personálu 
hotelu nebo dopravce. 

Nevydařený zájezd reklamujte
Cestovní kancelář má povinnost zajistit, co slíbila. Když se od svých 
slibů odchýlí, máte právo žádat peníze zpět, nebo alespoň jejich přimě-
řenou část.

Cestování s sebou přináší řa-
du rizik, neměli byste proto 
zapomínat na správné pojiš-
tění. 
Povinné ručení. Jedete-li na 
dovolenou vlastním vozem, je 
dobré se ujistit, že máte sjedna-
né odpovídající povinné ručení 
do všech zemí, kterými budete 
projíždět. Seznam zemí, kde va-
še povinné ručení platí, najde-
te na tzv. zelené kartě. Povinné 
ručení by mělo pokrývat i vý-
daje za asistenční služby. V ně-
kterých státech může být odtah 
porouchaného vozu velmi dra-
hou záležitostí. 
Cestovní pojištění. Základní 
varianty obvykle kryjí náklady 
léčebných výloh. Věnujte po-
zornost výši krytí, doporučuje-
me nejméně 1 500 000 Kč, asis-
tenčním službám a pojištění za-
vazadel. 
Havarijní pojištění. Havarij-
ní pojištění je dnes cenově vý-
hodné a navíc si ho sjednáváte 
na celý rok. Pokud si navíc zvo-
líte variantu s pojištěním odci-
zení vozidla, můžete si dovole-
nou užít opravdu bez starostí. 

Pojistěte se

Když už vyrazíme s cestovní kanceláří do zahraničí, měli 
bychom si udělat jasno v některých pojmech. Může nám to 
ušetřit spoustu nervů a zklamání. 

  Zástupce cestovní kanceláře – Nejnižší možné za-
stoupení. Ve většině případů je to pouze vaše zajiště-
ní pro případ krize, případně někdo, kdo vás potká na 
letišti a navede k transferu. Obvykle na něj máte spoje-
ní na voucheru.  Je velmi užitečný v krizových chvílích. 

  Delegát cestovní kanceláře -  Měl by být k dispozi-
ci na plánovaných schůzkách, nabízet vám výlety a ře-
šit vaše problémy v případě potřeby. Není ovšem jeho 
posláním být pořád na dohled a  neustále  k dispozici. 

  Průvodce cestovní kanceláře – Působí většinou 
u poznávacích zájezdů a je s vámi prakticky stále.

Delegát není průvodce 

Zdroj: www.freeimages.com
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KULTURNÍ TIPY
  11. – 15. 7. - Příměstský 

tábor Amalie von Levetzow 
- Vyšívané básně. Prázdnino-
vý výlet do historie s výtvar-
ným zaměřením. Tábor sleč-
nám představí hravou zážit-
kovou formou období empíru 
a klasicismu. Dobové odívání, 
důstojnický ples - taneční vy-
stoupení a mnoho dalšího. In-
formace a program na tel.: 603 
255 422, info@woodmaid.cz, 
www.woodmaid.cz.

  11. – 15. 7. - Příměst-
ský tábor František Maxmi-
lián Lobkowicz - Napoleon-
ské války. Prázdninový výlet 
do historie s hudebním a vý-
tvarným zaměřením. Mladým 
mužům tábor zprostředkuje 
hravou a zážitkovou formou 
napoleonské období a sílu 
Beethovenovy hudby v kon-
trastu s něžností empírových 
dam. Důstojnický ples - pocho-
dové a bubenické vystoupení, 
taneční vystoupení a mnoho 
dalšího. Informace a program 
na tel.: 603 255 422, info@
woodmaid.cz, www.wood-
maid.cz.

  18. – 30. 7. - Sochařské 
sympozium Most 2016. Prv-
ní bienále sochařského sym-
pozia v nádherném prostře-
dí přesunutého kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Mostě. 
Tématem je Harmonie prosto-
ru – harmonie života jako pro-
tipól uspěchané doby. Sochy 
z pískovce budou vytvářet Ale-
xander Peroutka, Martin Zet 
a Robert Vlasák. Návštěvní-
ci budou mít šanci vyzkoušet 
si práci s kamenem na vlastní 
kůži. Díla budou vyhodnocena 
během Folkového Mostu v ne-
děli 31. července. 

  Do 16. 7. – Klauzury. Vý-
stava klauzurních prací stu-
dentů SOŠ Hamr-Litvínov je 
až do poloviny července k vi-
dění v Galerii Radniční sklípek 
v Litvínově. 

  23. 7. - Jakubská pouť 
Bělušice - Bedřichův Svě-
tec. Tradiční Jakubskou pouť 
v Bedřichově Světci odstartu-

je v 16:00 hodin skupina his-
torického šermu Bohemia Fé-
nix. Na programu jsou kromě 
soutěží pro děti i dospělé také 
vystoupení skupin Lucie Revi-
val, Dalibor Janda Revival, Ka-
bát Revival a vše zakončí dis-
kotéka Ein Lukesle Buntes. 

  30. 7. - Radim Hladík & 
Blue Effect.  Na zámku Čer-
vený Hrádek se představí čes-
ká beatová legenda. Začá-
tek v 19:00 hodin, vstupné: 
200 Kč. 

  30. 7. – CV Fest. Třetí roč-
ník multižánrového hudeb-
ního festivalu ve Vrskmani. 
Představí se kapely Censor-
shit, Wait, Magma Hotel, Four-
th Face, Victims, Tortharry, 
Morčata na útěku a další. Akce 
se koná ve sportovním areálu 
ve Vrskmani od 13:00 hodin, 
vstupné 220 Kč v předprodeji, 
330 na místě. 

  31. 7. - Folkový Most. 
Oblíbená prázdninová hu-
dební akce v areálu koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě. Program odstartu-
je ve 13:00 hodin Marek Du-
sil Blend, na pódiu se dále vy-
střídají skupiny Zdarr, Devít-
ka, Divozel Folk Team a Zrní. 
Pro návštěvníky bude připra-
vena například středověká 
střelnice. 

  Do 9. 9. – Nejen o Mos-
tě. Oblastní muzeum v Mostě 
hostí výstavu prací žáků ZUŠ 
F. L. Gassmanna.  

  Do 27. 9. - Galerie Most 
PONS Saskému umění. Ga-
lerie výtvarného umění v dě-
kanském kostele v Mostě na-
bízí výstavu obrazů, soch 
a gra ik saských umělců.

SPORTOVNÍ TIPY
MOTOSPORT 

  15. – 17. 7. - European 
Championship Alpe Ad-
ria - Mostecký autodrom 
hostí šampionát Alpe Ad-
ria, stále populárnější sérii 
motocyklových závodů nej-
vyšší úrovně ve střední Ev-
ropě. V rámci seriálu se vy-

hodnocují i národní šampi-
onáty zúčastněných zemí, 
a to České republiky, Slo-
venska, Polska, Rakous-
ka, Chorvatska a Slovinska. 
Zpestřením napínavého klá-
ní bude spanilá jízda měs-
tem a autogramiáda jezdců.

PARKURY
  16. 7. – Parkurové zá-

vody. Další parkurový den 
na mosteckém hipodromu.
HOKEJ

  2. – 5. 7. - Setkání ho-
kejových fanoušků 2016 
z celé ČR. Amfiteátr Louč-
ky bude o první červencový 
víkend dějištěm Setkání ho-

kejových fanoušků. Jedná se 
o jubilejní 20. ročník akce. 
TENIS

  2. – 5. 7. - Amater Tenis 
Open. Litvínovské dvorce bu-
dou také letos dějištěm teni-
sového turnaje Amater Tenis 
Open. Diváci se opět mají na 
co těšit. Pořadatelé slibují, že 
k vidění budou zajímavé sou-
boje. 

  5. - 10. 7. - Mistrovství 
ČR mladších žákyň v tenise. 
Na dvorcích mosteckého te-
nisového klubu uvidíte velmi 
zajímavé zápasy. První kolo 
dvouhry odstartuje už v pon-
dělí v 10:00 hodin, zahajovací 
zápas čtyřhry ve 14:00 hodin. 

Finále čtyřhry je naplánováno 
na sobotu 9. 7. od 13:00 ho-
din, dvouhry dospějí do inále 
v neděli 10. 7. v 10:00 hodin. 
GOLF

  6. 7. - Turnaj dvojic. 
Foursome s výběrovým dri-
vem na mosteckém golfovém 
hřišti.

  9. 7. - Druhý prázdnino-
vý turnaj. 

  16. – 17. 7. - Den ote-
vřených dveří I. Golf Clubu 
Most.

  18. 7. - Mostecká senior-
ská Tour – 5. turnaj.

  23. – 24. 7. - Dvouden-
ní mistrovství klubu ve hře 
dvojic.
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Nač spěchat? Pamatujte, že i ... (dokončení v tajence). Správné znění tajenky z květnových DN: Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí. Výhru získávají: Míla 
Koppová, Most; Zdenka Vodičková, Velké Popovice; Martin Janovský, Most. 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.  

NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. 
Vedení společnosti jim přeje hodně zdra-
ví a pracovních úspěchů do dalších let.

23. července 
Alfréd Zdráhal - řidič pracovních strojů 

31. července
Ladislav Šrédl – řidič silničních motorových vozidel

Kam vyrazit za kulturou a sportem v červenci
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Každý měl šanci zeptat se, na co chtěl
Vysvětlovat, uklidňovat, ale také vyvracet 
fámy přišli zástupci znovu spojovaných sku-
pin Severní energetická a Vršanská uhelná 
mezi zaměstnance. Společná setkání byla cel-
kem čtyři, vždy po dvou na lokalitě Vršany a 
Československá armáda. V jídelnách obou tě-
žebních společností se pokaždé sešly desítky 
lidí.  O tom, jaká zde panovala atmosféra, se 
můžete přesvědčit z fotografií na této straně.

 Jídelna v lokalitě Vršany během prvního setkání se zaměstnanci doslova praskala ve švech.  Foto: (pim)

Setkání skon ilo a za alo se diskutovat, t eba se šéfem odborů Jaromí-
rem Frantou. Foto: (pim) 

Hlubiná i z Armády zamí ili na setkání d ív než do sprch. Foto: (pim)

P edseda p edstavenstev Milan Krob odpovídal na dotazy zaměstnanců i po skon ení setkání. Foto: (pim)

Zájem o informace o změnách byl ze strany zaměstnanců obrovský. Fo-
to: (pim)
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