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Výrobu podkladnic pod pa-
tu kolejnic převezme od 
společnosti Renogum irma 
QWERT Rubber s.r.o. Shod-
li se na tom zástupci obou 
irem i největší odběratel 

těchto výrobků Správa želez-
niční a dopravní cesty (SŽ-
DC). 
„Renogum na počátku loňského 
roku pozastavil výrobu, protože 
poptávka po výrobcích takzva-
ného gumového programu ne-
byla vysoká a ani v budoucnu se 
nedá očekávat její navýšení. Vý-
roba pro jediného odběratele by 

tak byla pouze nárazová, a pro-
to se nám jevilo logické převést 
ji na společnost, která se na ob-
dobný typ podnikání speciali-
zuje a doplní tak svou činnost,“ 
vysvětlil Milan Krob, předse-
da představenstva společnosti 
Renogum. Firmy už vzájemně 
spolupracovaly při vývoji a vý-
robě podložek pod výhybky, 
takzvaných srdcovek.
Se Správou železniční doprav-
ní cesty se řešil také proces 
schvalování výrobků. 

Pokračování na straně 2

Renogum předá výrobu

„Těžené uhlí, které se k nám 
dopraví z lomu, má zrnitost od 
nuly až po velké kusy o rozmě-
rech 150 milimetrů. Naší sna-
hou bylo připravit si předem 
jeho zrnitost tak, abychom 

z něj mohli lépe vyrábět třídě-
né druhy,“ vysvětlil Libor Pon-
car, vedoucí úpravy uhlí Se-
verní energetické. Rozvolňo-
vač by se proto dal přirovnat 
k drtiči, ale jeho role je trochu 

jiná. Válec osazený ostny, kte-
rému se pracovně někdy říká 
ježek, je nastaven na zrnitost 
uhlí maximálně 40 mm, vět-
ší kusy rozmačká. „To je jeho 
jediná funkce, další úpravy už 
se dělají na třídírně v úprav-
ně uhlí. Proto jsme také pone-
chali u rozvolňovače větší zrni-
tost, aby bylo možné připravit 
více druhů tříděného uhlí. Dru-
hým důležitým důvodem bylo 
nezvyšovat takzvané prachové 
pozice,“ doplnil Poncar.  

Pokračování na straně 2  

Ježek pomáhá s tříděným uhlím
Velmi jednoduchou, ale přitom účinnou novin-
ku začali používat na nakládací stanici NS1 
v lokalitě ČSA Severní energetické. Rozvolňo-
vač kusů je speciální zařízení vyrobené pro 
těžební společnosti a  má pomoci při výrobě 
tříděných druhů uhlí. 

Velkostroj K75 bude těžit v lokalitě SA do roku 2019. Foto: (pim)

Technologický celek TC2 
v lokalitě Československá 
armáda Severní energe-
tické bude dál pokračovat 
v těžbě. Začátkem dubna 
padlo de initivní rozhod-
nutí o tom, že těžba bude 
pokračovat až do dotěžení 
zhruba 10 milionů kubíků 
skrývky, tedy zhruba do ro-
ku 2019. 
Původně se uvažovalo o tom, 
že by se technologický ce-
lek odstavil a zbývající milio-
ny kubíků zeminy by se odtě-
žily takzvanou diskontinuální 
technologií, tedy nikoli za po-
moci technologického celku, 
který tvoří skrývkový, dálko-
vou pásovou dopravou propo-
jený, velkostroj KU800/K75 
a zakladač Z84. „Rozhodovali 
jsme se nejen na základě eko-
nomických, ale také sociálních 
ukazatelů. Nejde jen o to, že 
těžba diskontinuální techno-
logií by byla nákladnější, v po-
taz jsme museli brát i budouc-
nost zhruba stovky lidí, která 
provoz tohoto technologického 
celku zajišťuje,“ vysvětlil Vla-
dimír Rouček, generální ředi-

tel Severní energetické a Vr-
šanské uhelné. 
Velkostroj K75 v současné 
době pracuje ve třísměnném 
provozu, přičemž jedna smě-
na bývá vyčleněna pro údrž-
bářské práce a nutné opra-
vy. Třísměnný provoz by se 
tak měl udržet i nadále, vel-
kostroj bude těžit podle roč-
ních plánovaných režimů. 
O chod celého technologické-
ho celku se stará zhruba stov-
ka zaměstnanců, nejde ale vý-
hradně o osádky rypadla K75 
a zakladače, ale také řadu ob-
služných a údržbářských pro-
fesí. Tito zaměstnanci tak ale-
spoň na čas získají jistotu, že 
o svou práci nepřijdou. Pokud 
nedojde k přehodnocení po-
stoje státu k územním limi-
tům, těžba po odtěžení zmíně-
ných zhruba 10 milionů kubí-
ků skrývky de initivně skončí. 
Technologický celek TC2 je 
v současné době posledním 
skrývkovým technologickým 
celkem v lokalitě ČSA, ostatní 
skrývková rypadla už byla po 
rozhodnutí o zachování limi-
tů těžby odstavena.            (red)

Skrývkové rypadlo K75 v lomu ČSA pojede dál
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O CO SE V DUBNU 
ZAJÍMALI 
NOVINÁŘI?
Můžete komentovat jednání 
Vršanské uhelné a EZ o pro-
deji elektrárny Po erady?
Smlouva, kterou obě spo-
lečnosti uzavřely už v roce 
2013, stanovuje harmono-
gram a podmínky, podle kte-
rých se mohl ČEZ rozhod-
nout, zda bude elektrárnu 
provozovat do roku 2050 ne-
bo ji prodá Vršanské uhel-
né. Pokud ČEZ uplatní opci 
z této smlouvy už letos, zís-
ká prodejem elektrárny Po-
čerady podle předběžných 
výpočtů Vršanské uhelné až 
10 miliard korun. Navíc se 
zbaví nákladů a starostí 
s nutnou modernizací elekt-
rárny a zajistí si až 60 milio-
nů tun uhlí pro české teplár-
ny. V porovnání s loňským 
prodejem německých aktiv 
švédské irmy Vattenfall, kte-
rá musela na účet svých pě-
ti dolů a tří elektráren poslat 
v přepočtu 60 miliard korun, 
aby je mohla za symbolic-
ká dvě eura prodat českému 
EPH, jde pro stát i ČEZ o mi-
mořádně dobrý obchod.

Jaké plány p ípadně máte 
s po eradskou elektrárnou?
Dřívější převzetí počerad-
ské elektrárny nám poskytne 
dost času, abychom ji mohli 
přizpůsobit přísným evrop-
ským limitům. Dříve tak sní-
žíme vliv elektrárny na život-
ní prostředí a umožníme její 
dlouhodobý provoz. Dispo-
nujeme širokou škálou od-
borníků, máme zkušenosti 
a víme, že uhlí bude ještě řa-
du let hrát nezastupitelnou 
roli. Pro region i stát to ved-
le mnohamiliardové investi-
ce pro české irmy a stabili-
ty pracovních míst znamená 
také výrazný příspěvek k dal-
šímu zlepšení životního pro-
středí.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová, 
mluvčí skupin Sev.en 
a Czech Coal

Březnovým výkonem se za-
psal do historických tabulek 
výkonem  1 008 000 m3 vy-
těžené zeminy.   „Těžby přes 
milion kubíků jsou v součas-
né době spíše ojedinělou zá-
ležitostí. Obvykle se měsíční 
výkony tohoto velkostroje po-
hybují kolem 800 tisíc kubí-
ků vytěžených hmot. Jedná se 
ale o velmi proměnlivý údaj 
ovlivněný mimo jiné tím, v ja-
kých podmínkách velkostroj 
těží,“ připomněl Vladimír 
Kohout, vedoucí výroby Vr-
šanské uhelné. Narážel tak 
na to, že rypadlo K84 se mu-
sí ve Vršanech často vypořá-
dávat s takzvanými tvrdými 
polohami, které se musí nej-
prve narušit trhacími prace-
mi, případně je těžen smíše-
ný řez s podílem uhlí.
Absolutní rekord v měsíční 
těžbě 1 283 608 m3 těžených 

hmot drží dnes už odstavený 
velkostroj K92 (rovněž typu 
KU 800) z listopadu 2006. 
V historických tabulkách 
sledujících těžbu je zapsáno 
ještě dalších patnáct víc než 
milionových měsíčních tě-
žeb skrývky v lokalitě Vrša-
ny. K84 se svými březnový-
mi těžbami dostal v této ta-
bulce na 7. místo těžby tímto 
velkostrojem. 
„Spíše než rekordem je tento 
výsledek důkazem dobré prá-
ce všech zaměstnanců, kte-
ří se podílejí na chodu celé-
ho technologického celku od 
velkostroje K84 až k zakla-
dači Z86. Příznivé počasí, ale 
hlavně minimum odstávek 
a poruch nám umožnily do-
sáhnout dobrých výkonů a za 
to samozřejmě všem patří 
poděkování,“ doplnil vedoucí 
výroby.                                   (pim)

Úspěšný březen vršanské „osmdesátčtyřky“
Velkostroj KU800/K84 v lokalitě Vršany zopa-
koval po třech letech měsíční těžbu přes 1 mili-
on kubíků těžených hmot.

Po setkáních se zaměstnan-
ci lomů přijel Pavel Tykač, 
akcionář skupin Czech Coal 
a Severní energetická, ta-
ké do elektrárny Chvaletice, 
aby se setkal s jejími zaměst-
nanci. 
Hlavními tématy byly kou-
pě Elektrárny Počerady a mo-
dernizace samotné chvaletic-
ké elektrárny. „Myslím si, že od 
počátku nebylo moc reálné ter-
mín oprav bloků B3 a B4 dodr-
žet. Nemám ze současného sta-
vu radost, ale důležité je se z to-
ho poučit, nedostat se do stejné 
situace i na ostatních blocích 
a mít to pevně v rukou,“ od-
pověděl Pavel Tykač na jeden 
z dotazů ohledně zpoždění 
oprav bloků B3, B4.           (kapr)

Akcionář přijel do Chvaletic

„Snažili jsme se najít na trhu 
adekvátní náhradu, ale neu-
spěli jsme, proto jediný způ-
sob, jak osvědčená terénní au-
ta udržet v provozu, byla jejich 
generální oprava. Ta spočívá 
v tom, že se přiveze individu-
álně ze zahraničí úplně nové 
auto a v ČR se přihlásí na pů-
vodní vozidlo jako přestavba. 

Kvůli emisním normám a další 
evropské legislativě se tyto vo-
zy již nedají normálně koupit 
v o iciální síti Toyota,“ vysvětlil 
Marek Viktorýn, ředitel spo-
lečnosti Servis Leasing, která 
zajišťuje obnovu a servis vo-
zidel u autorizovaných doda-
vatelů. Většina toyot pochází 
zhruba z roku 2008, první vo-

zy prošly generální opravou 
už v roce 2014.
Modelová řada Toyota Land 
Cruiser 70 se vyrábí bez vět-
ších změn již 30 let a jsou to 
jedny z nejlepších terénních 
aut, jaká se kdy vyráběla. Exis-
tuje mnoho verzí, na šachtě 
se nejvíce osvědčil třídveřový 
typ LC 78 s prodlouženou ka-
binou pro přepravu osob.
Zaměstnance na pracoviště 
dopravují i jiná auta například 
větší Mercedes Unimog, který 
pojme téměř 20 lidí. „Merce-
desy jsou vhodné pro přepravu 
většího počtu lidí. Jejich provoz 
i pořizovací cena jsou výraz-
ně vyšší než u menších terén-
ních automobilů,“ doplnil Vik-
torýn. Z menších aut se využí-

vá také populární „buchanka“, 
neboli ruský terénní automo-
bil UAZ 2206, která začala vo-
zit zaměstnance na pracoviště 

v loňském roce. Provoz těchto 
vozidel zajišťuje pro všechny 
společnosti těžebních skupin 
Czech Coal Power.               (pim)

Oblíbené Toyoty mizí z trhu, tak musely na generálku
Jako nová se vrátila po generální opravě 
Toyota Land Cruiser, která poslouží hlubiná-
řům k  dopravě do chodbic lomu ČSA. Byl to 
poslední z deseti terénních automobilů tohoto 
typu, který má za sebou kompletní generálku, 
aby mohl spolehlivě rozvážet zaměstnance na 
pracoviště. 

Pavel Tyka  (vpravo) p ijel diskutovat se zaměstnanci chvaletické elek-
trárny. Foto: (kapr)

Osádka velkostroje K84, která se podílela na b eznových rekordních těžbách. Foto: (pim)

Poslední opravenou toyotu dostali hlubiná i. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
Rozvolňovač je umístěn 
na pásovém dopravníku 
PD 12 v nakládací stanici 
NS1 v lokalitě ČSA. Zaříze-
ní je napojeno na hlavní vý-
robní dispečink, zapíná se 
podle potřeby a také podle 
kvality těženého uhlí. Kro-
mě snímače otáček rozvol-
ňovacího válce je vybave-
ný také čidlem závalu, op-
tickou bránou pro kontrolu 
velkých předmětů i detek-
torem kovů. 
O instalaci rozvolňova-
če se uvažovalo již v loň-
ském roce. Funkční vyba-
vení zařízení navrhla fir-
ma IMPOWER ENERGY ve 
spolupráci s odborníky 
z Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí. Montáže zaří-
zení se ujala firma Klement 
a instalace řídicího systé-
mu společnost PAS. „V břez-
nu probíhal zkušební pro-

voz, od dubna jedeme na-
plno. Samozřejmě děláme 
provozní zkoušky a odebírá-

me vzorky, abychom vyhod-
notili, zda zařízení funguje, 
jak má a případně ho moh-

li nasadit i na další doprav-
níkovou linku,“ uzavřel Pon-
car.                                      (pim)

Ježek pomáhá s tříděným uhlím

Pokračování ze strany 1
Na konci března se uskuteč-
nily audit výrobních procesů 
u nového výrobce a zkušební 
výroba za dozoru společnos-
ti Správa železniční a doprav-
ní cesty. 
Nyní se provádějí porovná-
vací zkoušky výrobků ve spe-
cializovaných zkušebnách. 
V případě jejich úspěšného 
dokončení a získání certi i-
kátu převezme nový výrobce 
od Renogumu jeho dosavad-
ní know how na výrobu pod-
kladnic.
Činnost Renogumu se i nadá-
le omezuje pouze na obchod-
ní aktivity, zejména na prodej 
skladových zásob.           

  (pim)

Renogum předá
výrobu podkladnic

„Máme velkou radost z toho, 
že jsme se s oběma vrty trefi-
li přímo na místo, kam jsme 
zamýšleli, doprostřed chod-
bic. Při vrtání do hloubky ví-
ce než 130 metrů se přitom 
počítá s odchylkou pět pro-
cent, v tomto případě se ale 

vše povedlo naprosto přes-
ně,“ vysvětlil Petr Sigmund, 
vedoucí úseku odvodnění 
Severní energetické.  Přes-
ným zaměřením odpadla 
práce navíc i hlubinářům, 
kteří by jinak museli v pod-
zemí potrubí upravovat. 

Práce na svazích lomu ČSA 
probíhaly od sklonku loň-
ského roku, na čas je zpo-
malily nepříznivé klima-
tické podmínky, o to vět-
ší radost měli zaměstnanci 
úseku odvodnění, s jakou 
přesností se náročná akce 
povedla. 
Vytvoření dvou zdrojů zá-
sobování vodou pro hlubi-
náře ukládá legislativa. Až 
doposud se voda do chodbic 
vedla po povrchu potrubím 
z albrechtické čerpací sta-
nice, případně pomocí zá-
sobovacího čerpadla z hlav-
ní čerpací stanice v lokalitě 
ČSA. Oba způsoby měly své 

nevýhody. Voda vedená po 
povrchu měla tendenci v zi-
mě zamrzat, voda z hlavní 
čerpací stanice zase nemu-
sela mít patřičné parametry 
k využití pro hlubnou dobý-
vací technologii. „Nyní už jen 
stačí, když část potrubí od al-
brechtické čerpací stanice po-
ložíme do takzvané nezámrz-
né hloubky pod zem a potru-
bí zaústíme do vrtu. Tím, že 
je vrt tak hluboký, bude mít 
voda dostatečný tlak a nebu-
de zapotřebí zapojovat další 
přídavná čerpadla,“ doplnil 
Sigmund. Potrubí ve druhém 
z vrtů poslouží k plavení po-
pílků.                                    (pim)   

Přivedli hlubinářům vodu do chodbic
Spokojenost neskrývali začátkem dubna za-
městnanci úseku odvodnění a stejně spokojení 
mohli být i hlubináři v chodbicích svahu lomu 
ČSA. Právě pro ně byly určené dva takzva-
né zásobovací vrty, které nad jejich hlavami 
hloubila specializovaná firma pod dohledem 
úseku odvodnění Severní energetické. 

ČSOB zůstává partnerem
Československá obchodní ban-
ka zůstává důležitým partne-
rem skupin Czech Coal a Sever-
ní energetická i po změně jejich 
akcionářské struktury. O obou-
stranné snaze i nadále vzájemně 
spolupracovat svědčí i uzavře-
ní takzvaného klubového úvě-
ru, díky němuž se mohou lépe 
inancovat záměry tří stěžejních 

společností – Vršanské uhelné, 
Severní energetické a Elektrár-
ny Chvaletice. Tato smlouva by-
la uzavřena v březnu.  Spoluprá-
ce obou těžebních skupin s vý-

znamnou inanční institucí by 
se měla dál rozvíjet i v následu-
jících letech.                                (red)

Oprava finišuje
Oprava elektrárny Sev.en EC 
v těchto dnech vrcholí. Proběh-
lo už také zkušební najetí bloku 
č. 3. Zhruba za měsíc najede ta-
ké blok 4. Veřejnou zakázku re-
alizuje generální dodavatel spo-
lečnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, 
a.s. Ta na podzim oznámila, že 
původní termín dokončení  - te-
dy konec roku 2016 - nedodr-
ží a předání zrekonstruované-

ho zařízení se o několik měsí-
ců opozdí. Celková cena téměř 
tři miliardy korun je ixní a pře-
kročena nebude. Cílem oprav je 
naplnit legislativní požadavky 
a dosáhnout přísných emisních 
limitů.                                             (red)

Výlety do šachty 
První návštěvníci Uhelného 
safari se do šachty vydají už 
v květnu. Kromě vyšších cen je 
čeká i novinka v podobě origi-
nální turistické vizitky s typic-
kými motivy šachty. K dostání 
bude v infocentrech.               (red)

STRUČNĚ

Ježek se za ízení íká kvůli ostnům, kterými je osázen rozvol ovací válec. Foto: (lipo)

V hlavní budově Úpravny uh-
lí v Komořanech se připravu-
je rekonstrukce. Dojde zde 
ke kompletní výměně vzdu-
chotechniky, práce se do-
tknou i zdejších strávníků.
Rekonstrukce bude probíhat 
od 9. května a potrvá přibliž-
ně měsíc. Výměna v samot-
né jídelně (výdejně) se usku-
tečnění v rozmezí od 9. do 23. 
května. Hlavní práce budou 
realizovány až po výdeji obě-
dů i po výdeji mražených jí-
del před noční směnou a bu-
dou směrovány až na dobu 

po 18. hodině (resp. 18:00 – 
22:00 hod.).
S tím samozřejmě souvisí i ztí-
žení provozních podmínek ve 
výdejně a dojde zřejmě i ke 
zhoršení komfortu, na něž 
jsou zaměstnanci standard-
ně zvyklí. Žádáme vás tedy 
v těchto dnech o shovívavost 
a trpělivost, snahou bylo pře-
devším zachování možnos-
ti stravování na směnách. Vý-
dejna bude po každé noční 
rekonstrukci řádně uklizena, 
nicméně nelze zajistit klima-
tizované prostředí.            (red)

Upozornění pro strávníky
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ANKETA
Jak chráníte svůj 
počítač proti 
napadení?

Renata Vicková
Vršanská uhelná
Tyhle věci jdou úplně mi-
mo mě, stará se o to man-
žel. A upřímně řečeno, 
snažím se u počítače trá-
vit minimum času. 

Václav Makovec 
Coal Services
Přiznám se, že o tyhle vě-
ci se moc nestarám. Mám 
totiž kolegu specialistu, 
který to pro mě rád a za-
darmo udělá.  

Jana Knafová
Vršanská uhelná
Hlídá si to manžel, kte-
rý na počítači tráví čas 
denně. A zřejmě se stará 
dobře, protože jsme ni-
kdy žádný problém ne-
měli. 

Zdeněk Pergl
Infotea

Používám standardní an-
tivirus, ale především se 
snažím nebrouzdat tam, 
kde to není bezpečné. Po-
kud ano, využívám třeba 
live distribuci Linuxu.

KDYŽ SE ŘEKNE
Masaryk 
V laboratořích Coal Services 
nepracuje jmenovec prvního 
československého preziden-
ta, přesto zde jeho jméno za-
znívá poměrně často. Labo-
rantky tak pojmenovaly ter-
mogravimetrický analyzátor 
TGA701 a právě zkratka da-
la důležitému laboratornímu 
pomocníkovi jeho přezdívku.  
Přístroj umí zjistit obsah ně-
kterých prvků, vlhkosti, po-
pela, prchavých hořlavin 
a podobně. Využívá se v  nej-
různějších odvětvích od po-
travinářství, až po analýzy 

uhlí, nerostných surovin, ce-
mentu. Prostě všude, kde po-
třebují analýzy váhových 
úbytků kontrolovaných mate-
riálů v závislosti na narůstají-
cí teplotě v řízeném prostře-
dí. V laboratoři Coal Services 
ho využívají ke zjišťování ob-
sahu popela a prchavých hoř-
lavin v uhlí. Výhodou tohoto 
speciálního zařízení je, že do-
káže veškeré potřebné úda-
je zjišťovat individuálně, ale 
také současně během jedné 
analýzy. Záleží jen na tom, ja-
ké parametry ve speciálním 
softwaru laborant zadá do 
přístroje.                                 (red)

„Velmi zjednodušeně řečeno, la-
boratoř zjišťuje jakostní para-
metry paliva a popelovin. Ově-
řujeme, jestli má uhlí takové 
parametry, jaké si zákazník od 
těžební společnosti objednal,“ 
vysvětlil František Vacek, ve-
doucí laboratoří Coal Services, 
které v současné době patří 
mezi takzvané sdílené služby 
a jejich největšími zákazníky 
jsou těžební společnosti Se-
verní energetická a Vršanská 
uhelná. 

Zjistit se dá téměř vše
Na samém začátku celého ře-
tězce činností nestojí laboran-
ti, ale vzorkaři, kteří zajišťují 
odběr vzorků vytěženého uhlí. 
Laboratorní vzorky v potřeb-
ném objemu a ve vzorkovni-
cích dopraví do laboratoře, kde 
se zjišťuje jakost uhlí. Labora-
toř dělá rozbor uhlí i z geolo-
gického průzkumu, který před-
chází těžbě. „Obvykle zjišťuje-
me základní parametry paliva, 
jako jsou výhřevnost, obsah po-
pela, vody v uhlí, síry nebo pr-
chavé hořlaviny, případně dě-
láme elementární analýzu, kte-
rá spočívá ve zjišťování obsahu 
jednotlivých prvků pro výpočet 
emisního faktoru. Jsme schopni 
zajistit i speciální rozbory, zá-
leží na požadavcích zákazní-
ků. Těžebním společnostem jde 
především o jakost paliva,“ uve-
dl Vacek. 
Laboratoře Coal Services jsou 
akreditované, což mimo jiné 
znamená, že se řídí požadavky 
normy ČSN EN ISO/EC 17025 
z roku 2005 a všichni zaměst-
nanci musí být proškoleni 

z pracovních postupů a metod. 
Její dodržování se ověřuje pra-
videlnými zákaznickými audi-
ty a kontrolou Českým institu-
tem pro akreditaci. 

Ženy mají převahu
„Máme sice laborantky vyčle-
něné na speciální analýzy, v zá-
sadě ale u nás platí vzájemná 
zastupitelnost. Pracujeme ve 
standardních ranních osmiho-
dinových směnách od pondělka 
do pátku. Celkem je u nás pat-
náct laborantů, respektive la-
borantek,“ upřesnil vedoucí 
laboratoří fakt, že kromě něj 
pracují v laboratoři výhrad-
ně ženy. „Není to žádná zvlášt-
nost, stačí se podívat, že už ze 
škol vychází větší počet děvčat. 
A pro tuto profesi se ženy ideál-
ně hodí. Jsou pečlivější, jemněj-
ší a dokážou se lépe soustředit, 
což je také velmi podstatné,“ do-
plnil Vacek.  

Jako podle kuchařky
Vzorkaři přivezou uhlí, ať už 
ve vzorkovnicích, případně 
kbelících, ale klidně i v igeli-
tovém pytli. Obvykle se nechá 
přes noc usušit. Poté se urču-
je obsah vody v uhlí a následně 
se vzorek rozemele na takzva-
ný analytický vzorek.  A teprve 
pak se z něj nejrůznějšími me-
todami a postupy zjišťují další 
vlastnosti. „Každý z laborantů 
musí přesně umět metodu, kte-
rá se používá. Je na ni přesně 
stanovený takzvaný standard-
ní operační postup, což je vlast-
ně taková kuchařka, která krok 
za krokem určuje, jak při kaž-
dé analytické metodě postupo-

vat. V současné době používá-
me v naší laboratoři třináct ta-
kovýchto postupů,“ konstatoval 
Vacek. 

Desítky vzorků denně
Žádná z laborantek nemá na 
zpracování jednoho vzorku ce-
lý den. „Třeba v úterý, když se 
zpracovávají vzorky i z víkendu, 
nám projde rukama za den ko-
lem čtyřiceti vzorků,“ říká jedna 
z laborantek. Přitom komplet-
ní zpracování jednoho vzorku, 
aby byly dodrženy všechny po-
stupy, trvá dva dny. „Každá me-
toda trvá jinak dlouho. Stano-
vení popela zabere až 4 hodiny, 
naopak obsah síry se dozvíme 
během několika minut,“ dopl-
nila.  A co je na práci laboran-
tů nejnáročnější? Každá z čin-
ností vyžaduje své. Musí umět 
pracovat s technikou, kalibro-
vat přístroje není žádná legra-
ce. Někdy je práce v laboratoři 
i pěkně fyzicky namáhavá. To 

když dostanou na starost pří-
pravu a úpravu vzorků, jejich 
rukama pak projdou všech-
ny vzorkovnice, kbelíky a také 
pytle se vzorky. „Příprava vzor-
ku je to nejdůležitější. A když 
uděláte něco špatně už na za-
čátku, ostatní už to nezachrá-
ní,“ připomínají laborantky. 
Jako u většiny laboratorních 
prací je na konci protokol. Tím, 
posledním, kdo práci laboran-
tek kontroluje, je výpočtář-
ka, která zpracovává protokol 

o denním vzorku. „Pro potřeby 
těžebních společností se proto-
koly umisťují v elektronické po-
době do výrobního informační-
ho systému, pro externí zákaz-
níky je zpracováváme i v tištěné 
podobě. Naše výstupy jsou pak 
vlastně podklady pro fakturaci 
zákazníkům, protože můžeme 
deklarovat, že uhlí, které si od 
nás objednali, má skutečně pa-
rametry paliva, které bylo do-
dáno,“ uzavřel vedoucí labora-
toře.                                          (pim)

Nikdo nezná uhlí lépe než laborantky
Řekne – li se laborant, představí si většina 
z  nás člověka v  bílém plášti se zkumavkou 
v ruce. V uhelné laboratoři je to podobné, jen  
zkumavky tu nahrazují trochu jiné přístroje 
zkoumající kvalitu uhlí. 

CO MUSÍ UMĚT LABORANT
  Předpokladem je minimálně střední odborné vzdělání 

nejlépe chemického zaměření.

  Musí zvládnout všechny metody, které se v laboratoři 
používají a na které je zpracován tzv. standardní ope-
rační postup a musí dodržovat i normy stanovené pro 
jednotlivé postupy.

  Je třeba se naučit zacházet s laboratorní technikou. 

Ransomware je „šikula“, který 
vám dokáže zašifrovat všech-
ny soubory v počítači. A šifru-
je nejen na konkrétním počíta-
či uživatele, ale i na sdílených 
složkách, kam má uživatel prá-
vo zápisu. Následně se domá-
há platby výměnou za ode-
mčení vašich souborů. Jestli je 
něco při podobném napadení 
prakticky jisté, tak to, že o svá 
data přijdete. A to včetně ar-
chivu pošty, certi ikátů, jak ve 
svém počítači, tak ve sdílených 
složkách.
„V jednom z posledních zazna-
menaných případů se virus ší-
řil formou podvržené e-mailo-
vé zprávy, která v příloze ob-
sahovala wordový dokument 
- iktivní fakturu. Ve skutečnos-
ti dokument obsahoval mak-
ro, které se při otevření snažilo 
oklamat uživatele hlášením, že 
je vytvořen starší verzí Micro-
soft Of ice a nabádalo k povo-
lení editace a spuštění maker. 
Po tomto kroku byly všechny 
soubory v počítači zašifrovány 
a po několika minutách se zob-
razilo okno s informací, že má-
te zašifrované soubory a mu-
síte si zaplatit jejich dešifro-
vání,“ popsal Zdeněk Pergl, IT 
manažer společnosti Infotea. 
„Během krátké doby se objevi-
ly nové modi ikace, kdy byl sou-
částí přílohy soubor s příponou 
zip, a při pokusu o rozbalení se 
spustilo šifrování souborů. Nej-
nověji už nebezpečné přílohy 
nejsou součástí přílohy e-mai-

lu, ale uživateli se nabízí pod 
nějakou záminkou stažení sou-
boru z  internetového úložiště,“ 
doplnil Pergl. 
Technici společnosti Infotea 
už učinili některá preventivní 
opatření. Na e-mailové bráně 

nastavili blokování veškerých 
maker v přiložených soubo-
rech.  Pokud zaměstnanec ke 
své práci dokument s makry 
potřebuje a čeká, že by mu měl 
v dohledné době přijít elektro-
nickou poštou, nejlepší volbou 
je úschovna souborů společ-
nosti Infotea (http://uschov-
na.infotea.cz/), přes kterou 
je možné posílat i objemnější 
soubory, například fotogra ie. 
„Útočníci obvykle bývají o krok 
vpředu, takže se může stát, že 
ani aktualizovaný antivir na e-

mailové bráně nebo uživatel-
ském počítači tuto hrozbu nei-
denti ikuje. Pořád tedy platí to, 
že ani nejmodernější a nejak-
tuálnější antivirový program 
vás stoprocentně neochrání 
před všemi hrozbami z interne-

tu.  Nejlepší ochranou tak stá-
le zůstává obezřetnost a selský 
rozum. Mnohdy stačí jen bez-
hlavě neotvírat každou přílo-
hu, která vám přistane v poš-
tě,“ připomněl Pergl s tím, že 
nejde jen o elektronickou poš-
tu, ale o chování na internetu 
obecně.  Kromě toho je nutné 
i neustále doporučované pra-
videlné zálohování souborů.

Bezpečí nebo komfort
Veškerá bezpečnostní opatře-
ní, která společnost Infotea na 

iremních počítačích zavádí, 
se týkají zaměstnanců v obou 
skupinách Severní energetic-
ká i Czech Coal. „Snažíme se 
využívat maximum technic-
kých prostředků, které máme 
k dispozici, abychom iremní 
výpočetní techniku ochránili. 
Veškerá opatření děláme tak, 
aby byla jednotná ve všech spo-
lečnostech obou těžebních sku-
pin, kde nyní IT služby zajišťu-
jeme,“ zdůraznil Pergl.  Větší 
nároky na bezpečnost, a ne-
souvisí to pouze s informač-
ními technologiemi, se mo-
hou odrazit ve snížení kom-
fortu pro uživatele. To je třeba 
případ blokování USB vstupů 
do počítače ve irmách Sever-
ní energetické, kde se v sou-
časné době toto bezpečnost-
ní opatření zavádí, protože ve 
skupině Czech Coal  už k ně-
mu došlo. „Podobné je to s uza-
mykáním počítačů po uplynu-
tí určité doby nečinnosti, což 
je také jedno z bezpečnostních 
opatření. Důraz na bezpečnost 
a ochranu informací je celosvě-
tovým trendem. Svědčí o tom 
i nové nařízení EU na ochranu 
osobních údajů, které je známé 
jako nařízení GDPR a vstou-
pí v platnost příští rok v květ-
nu, a novelizace zákona o ky-
bernetické bezpečnosti, která 
byla právě schválena v posla-
necké sněmovně. Je velmi prav-
děpodobné, že tato legislativa 
bude mít dopad i do našeho IT 
a nejenom do něj. Jaký, to bude 
zřejmé z prováděcích předpisů, 
které zatím nejsou,“ doplnil IT 
manažer. 
Přes maximum technických 
zabezpečení zůstává stále nej-
větším bezpečnostním rizi-
kem člověk, který s počítačem 
pracuje.                                 (pim)

Selský rozum je nejúčinnější antivirus
Ransomware, jeden z nejvíce nebezpečných a škodlivých software se 
internetem šíří už poměrně dlouho a nevyhýbá se ani firemním počí-
tačům. Technici společnosti Infotea na tuto hrozbu upozorňovali už 
o loňských prázdninách. V tyto dny se internetem šíří nová vlna tohoto 
virusu, tentokrát v inovované a sofistikovanější podobě. 

Laborato e jsou na šachtě jedním z malá istě ženských pracoviš . Foto: (pim)

Termogravimetrický analyzátor. Foto: (pim)

Škodlivý software se v poslední době tvá il nap íklad jako fi ktivní faktura.

Nejlepší kuželkáři jsou z Vr-
šanské uhelné. Alespoň podle 
výsledků prvního z letošních 
turnajů, které pro zaměst-
nance společností skupin 
Czech Coal a Severní energe-
tická pořádá Sdružení odo-
borových organizací skupiny 
Czech Coal. 
V soutěži družstev stejně jako 
v loňském roce zvítězilo a po-
hár personálního ředitele pře-
vzalo družstvo Vršanské uhel-
né, dokonce i ve stejném slože-
ní - Vondrášek, Houška a Vítr. 
Stříbrnou příčku obsadili jejich 
tradiční rivalové z Czech Coal 
Power. Třetí místo patřilo tento-
krát hráčům z “Erkáčka” Sever-
ní energetické. 
Žádné velké překvapení se ne-
konalo ani v ženské katego-

rii, ve které se soutěží jednot-
livě, ovládla ji opět Jiřina Hníd-
ková před svými kolegyněmi 
Pejcharovou a Šnajdrovou. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vy-
hlášen Zdeněk Vítr. 
Další ze série celoročních odbo-
rářských turnajů je naplánován 
už na květen. Tentokrát se bu-
de jednat o střelbu z velkoráž-
ní pistole nebo revolveru. Usku-
teční se v sobotu 20. května od 
9:00 hodin na střelnici v  Mostě 
– Čepirohách (Hrabák). Soutě-
žit se bude v kategoriích jednot-
livců, vylosovaných tříčlenných 
družstvech a ve střelbě na ma-
lovaný terč. Zájemci se mohou 
hlásit Lubomíru Holému na te-
lefonu 2507 případně elektro-
nickou poštou l.holy@vuas.cz 
nejpozději do 16. května.     (red)

Kuželky válí ve Vršanské

Novým p írůstkem do rekultiva ního stáda je býk Bohoušek. Spole -
nost Rekutlivace dvacet krav nakoupila již v lo ském roce. Foto: archiv 
Rekultivace
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Objednatel
(rodič)

os. 
číslo

Dítě
(jméno a příjmení)

Rodné 
číslo dítěte

Adresa bydliště nebo úsek 
(pracoviště) rodiče, telefon

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

     Na pracoviště *     Na adresu bydliště*         
*Nehodící se škrtněte

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

Pro děti i vnoučata zaměst-
nanců společností Vršanská 
uhelná, Coal Services a Sever-
ní energetická je cena za ce-
lý pobyt včetně dopravy tam 
a zpět pouze 1 800 korun. Po-
ukaz si můžete rezervovat nej-

později do 15. května telefonic-
ky na čísle 3612 nebo na lin-
ce 476 203 612, a to v době od 
8.00 do 14.00 hodin. Pokud si 
nemůžete poukaz rezervovat 
telefonicky, využijte uvedený 
formulář nebo objednejte elek-

tronicky na v.stefanek@coal-
services.cz. 
Letošní táborový turnus se 
uskuteční od 1. do 15. červen-
ce a mohou se zúčastnit děti od 
sedmi (dítě absolvovalo první 
ročník základní školní docház-

ky) do 15 let (v době konání 
pobytu ještě nedovrší 16 let). 
„Areál tábora se nachází nedale-
ko malebného městečka Blatná 
přímo u břehu rybníka Pálenec 
uprostřed jihočeských lesů. Děti 
budou ubytovány ve srubových 

chatkách. Strava je zajištěna 
pětkrát denně. Účastníci se mo-
hou těšit na zajímavý sportov-
ní i kulturní program, celotábo-
rové hry a výlety do okolí. K dis-
pozici je při nepříznivém počasí 
také víceúčelová sportovní ha-
la. O děti se během pobytu stará 
zkušený personál, včetně lékaře,“ 
uvedl Vladimír Štefánek, speci-
alista útvaru personálních čin-
ností Coal Services.

Poukazy do Vrbna i pro vnoučata za stejnou cenu
Letní dětský tábor ve Vrbně u Strakonic, který provozuje společnost Coal Services, dosud není plně 
obsazený. Bylo tak rozhodnuto, že poukazy budou v souladu s kolektivní smlouvou výjimečně na-
bídnuty zaměstnancům pro vnoučata za stejných cenových podmínek jako pro děti zaměstnanců. 

„Zúčastnilo se 43 žáků z 19 škol. 
Zastupovali nejen pět českých 
krajů a Prahu, ale protože své 
reprezentanty vyslala rovněž 
slovenská Spojená škola Mar-
tin, zaznamenali jsme tento-
krát i mezinárodní účast,“ sdě-
lil ředitel soutěže Karel Barták. 
Zároveň prozradil, že letošní 
ročník byl nesmírně vyrovna-
ný a o vítězích ve třech katego-
riích rozhodovaly maličkosti. 
Soutěžící museli nejprve v tes-
tu prokázat teoretické znalos-
ti z bezpečnosti práce a tech-
nologie svařování a pak před-
vést své praktické dovednosti. 
Výkony soutěžících posuzova-

la porota, tvořená ze zástup-
ců jednotlivých sponzorů a ne-
chyběl ani zástupce Sever-
ní energetické, která tuto akci 
podporuje už několik let. Ab-
solutním vítězem se stal Ja-
kub Březa z Nového Strašecí.  
Titul nejúspěšnější škola ob-
hájila pořádající Střední škola 
technická Most. Nejlepší z je-
jích žáků, Aleš Živnůstka obsa-
dil druhé místo v obloukovém 
svařování i celkové druhé mís-
to. Zabodovali i jeho spolužá-
ci Radek Pospíšil a Jan Bohata 
v dalších kategoriích. Svařová-
ní už dávno není jen doménou 
mužů, o čemž svědčí účast tří 

děvčat, které se v silné konku-
renci rozhodně neztratily. 
„To, že se soutěže účastní i ško-
ly, které nemají takové podmín-
ky, jako jsou u nás, svědčí o pro-
fesionálním zájmu o dění v té-
to oblasti. Podobné akce jsou 

navíc zdrojem nových infor-
mací, slouží k vzájemnému po-
znávání škol a studentů, ale ta-
ké k výměně zkušeností. Jsme ve 
výhodě, že máme svářecí ško-
lu a také podporu regionálních 
zástupců irem. Snažíme se tyto 

výhody zúročit nejen ve vlast-
ní prospěch, ale i ve prospěch 
ostatních škol. Sponzoři navíc 
v účastnících soutěže vidí své 
budoucí spolupracovníky, pří-
padně zákazníky,“ doplnil Bar-
ták.                                            (red)

Sponzoři pomrkávali po šikovných svářečích
Poměřovat dovednosti se dá v  nejrůznějších 
oborech a  činnostech, v  Mostě už pátým ro-
kem soutěží svářeči. Střední škola technic-
ká ve Velebudicích hostila odbornou soutěž  
O  zlatou kuklu společnosti SIAD. Účastníci se 
sem pravidelně sjíždějí ze všech koutů republi-
ky a letos poprvé svářečskou kuklu oblékl i za-
hraniční účastník. 

Do Mostu p ijelo soutěžit více než 40 mladých svá e ů. Foto: (pim)

„Kromě grantové do něj byly 
zahrnuty i další formy pod-
pory, které si zájemci mo-
hou vybírat v jakési obdobě 
e-shopu na webových strán-
kách www.chytrehlavy.cz,“ 
charakterizovala letošní no-
vinku mluvčí skupiny Gabri-
ela Sáričková Benešová. 
Základní část programu, 
kdy základní a střední ško-
ly předkládají projekty na 
vznik nebo modernizaci 
svých učeben, nově doplňuje 
nabídka tematických vzdělá-
vacích akcí či možnost účasti 

v úspěšném projektu Uhelná 
maturita pořádaném ve spo-
lupráci s Ekologickým cen-
trem Most pro Krušnohoří. 
Dalšími novinkami jsou na-
příklad finanční podpora za-
jímavým vědeckým student-
ským pracím nebo vynále-
zům, či příspěvek zájmovým 
organizacím na vznik či pro-
voz technických, přírodo-
vědných nebo řemeslných 
kroužků. 
Vybírat z nabídky a přihla-
šovat své projekty do Chyt-
rých hlav 2017 mohou ško-

ly průběžně od 2. května do 
konce října. Také výběr pro-
jektů, které získají finanč-
ní podporu, bude průběž-
ný a i ostatní nabídky jsou 
omezené takzvaně „do vy-
prodání zásob“ tedy do na-
plnění kapacity či vyčerpání 
finančního limitu jednotli-
vých kapitol.  Zájemci se mo-
hou hlásit prostřednictvím 
on-line registračních formu-
lářů a žádostí.
I letošní ročník Chytrých hlav 
má za cíl podpořit zejména pří-
rodovědné a technické vzdělá-
ní. V těchto oborech se totiž 
nejvíce projevuje nedostatek 
kvali ikovaných lidí. „Technické 
zaměření projektu ovlivnilo ta-
ké novou vizuální stránku Chyt-
rých hlav i použité názvosloví. 
Jednotlivé nabídky jsme pojme-

novali po významných osobnos-
tech vědy a techniky. Zájemci 
tak mohou vybírat například 
v části Edisonův kabinet ne-
bo Křižíkova dílna, případně se 
mohou vydat na cesty s Darwi-
nem a podobně,“ poznamenala 
Sáričková Benešová. 

Za dobu existence gran-
tu rozdělila Vršanská me-
zi školy 12 milionů ko-
run, podpořila 39 projek-
tů, z nichž vzniklo více než 
30 nových učeben většinou 
na přírodovědné předmě-
ty.                                      (red)

Chytré hlavy letos rozšířily nabídku
Poosmé v  řadě vyhlašuje Vršanská uhelná 
grantový program Chytré hlavy pro Sever. 
Letošní ročník se od minulých liší rozšířenou 
nabídkou i novým vizuálním stylem. 

CHYTREHLAVY.CZ

EDISON
BYL TAKÉ DÍTĚ, 
NEŽ VYMYSLEL
ŽÁROVKU NOVÁ ŠANCE

PRO CHYTRÉ HLAVY
Nová u ebna, emeslný kroužek, zajímavá exkurze a to není zdaleka 
všechno, co nabízejí letošní Chytré hlavy. Foto: archiv DN.
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  Nabízíme Služby motoristům

DTS Vrbenský, a.s.  

O B J E D N Á V K Y  P Ø I J I M Á
mistr dílny Z. Škuthan  tel. 476 205 189, 724 093 021 
vedoucí úseku F. Kašpar tel. 476 205 181, 602 489 672  

Najdete nás v areálu spoleènosti DTS Vrbenský, a.s.,
v obci Komoøany. Silnièní trasa Most - Chomutov I/13. 

www.dts-as.cz 
info@dts-as.cz

DTS Vrbenský, a.s.
Most-Souš èp.7

* Nabídka syntetických olejů za zvýhodněné ceny. 
* Pro osobní vozy všech značek.
* Nabízíme značkové oleje i pro nákladní vozy.

* Pneuservis pro osobní i nákladní vozidla
* Demontáže, montáže, vyvažování pneumatik 
* Opravy bočních průrazů a průpichů pneumatik
* Prodej pneumatik pro osobní, nákladní a stavební stroje
* Zajištění ekologické likvidace opotřebených pneumatik

Autorizovaný SERVIS OLEJŮ

Další  SLUŽBY pro motoristy

PNEUSERVIS pro osobní i nákladní vozidla

Dále Vám nabízíme služby:

Nová služba!   RUČNÍ MYTÍ interiérů a exteriérů osobních vozidel

* Kontrola popř. seřízení světlometů. 
* Čištění a plnění klimatizací zařízením zn. BOSCH
* Doplnění, výměnu chladící kapaliny
* Kontrola stavu brzdové kapaliny pomocí měřícího 

přístroje

NOVĚ OTEVŘENO

V předminulém čísle Důlních 
novin jsem rozmlouvala s Pe-
trem Fišerem z Českojiřetín-
ského spolku. Právě na jeho 
popud jste vytvořil sochu, kte-
rá dnes stojí na břehu Flájí. Si-
ce šlo o repliku, ale vy jste ji 
vlastně musel vymyslet...
Socha se ztratila někdy v roce 
1945. Existuje ale fotogra ie, 
taková momentka, kde u pa-

ty sochy sedí dvě děti. Socha je 
z ánfasu, takže jsem z ní odvo-
dil původní tvary...

Je to obvyklé, že máte k dispo-
zici jen torza informací?
Je to častá praxe. Vandalismus 
je bohužel všudypřítomný a ni-
čí okamžitě a de initivně. Se-
tkal jsem se s tím mnohokrát. 
V Duchcově jsem pracoval na 
jedné z Braunových soch, kte-
ré jsou umístěné v nikách ko-
lem pavilonu. Chyběla jí hlava, 
ale také naštěstí existovala fo-
togra ie.

Je to pro socha e velká výzva 
„dodělat“ Matyáše Brauna?
To je velká výzva, ale dopadlo 
to naštěstí dobře a socha byla 
pozitivně přijata. 

Hodně se věnujete restauro-
vání a jsou to skoro samí svatí? 
Je to spíš náhoda nebo vaše 
volba?
Když jsem vyšel ze školy, dostal 
jsem stipendium do Plzeňské-
ho kraje, kde jsem spolupra-
coval s architekty a dělal nové 
věci. Bohužel pak přišla nor-
malizace, mě i mé kolegy ozna-
čili za oportunisty, kteří zavá-
dí imperialistické sochařství, 
vyhodili nás a zakázali archi-
tektům s námi spolupracovat. 
Byl jsem ženatý, měl jsem dítě 
a byl jsem na dlažbě. Tehdy mě 
naštěstí k sobě vzal Josef Hrů-
za, který rekonstruoval histo-
rický zámecký park v Klášterci 
nad Ohří, kde jsou sala terrena, 

Brokoffovy sochy... Řekl jsem 
si: Nemohu dělat své věci, bu-
du dělat svaté. Tak jsem se stal 
restaurátorem.

Ale nakonec jste se v té práci 
našel...
Přišlo to z nouze, ale ano, na-
šel. Většinou to byly úžasné 
plastiky - Brokoff, Jäckel a na-
konec Braun. Našel jsem v so-

bě schopnost vcítit se do těch-
to starých mistrů a dělat věr-
né rekonstrukce. Byl jsem tou 
prací nadšený. Ale vlastně to 
nebyla moje první restaurátor-
ská práce. Už na střední ško-
le – učil jsem se řezbářem – 
jsem restauroval dřevěné so-
chy a další artefakty, abych 
inančně vypomáhal rodičům. 

O prázdninách jsem pracoval 
třeba v Břevnovském klášteře.

Pomáhalo vám jako vě ícímu, 
když jste rozuměl kontextům 
děl?
Určitě. Je třeba se vcítit ne-
jen do tvaru, ale i do duchovní 
podstaty. Sochy svatých nejsou 
jen formální záležitostí. Praco-
val jsem pak hodně na Chomu-
tovsku i Mostecku. První věc, 
kterou jsem dělal v Mostě, ale 
nebyl žádný svatý – byl to po-
mník Rudé armádě. Nikdo ho 
nechtěl restaurovat, protože 
byl dost zdevastovaný a do i-
gur byly vysekané hákové kří-
že. 

V Mostě jste se setkal se svou 
budoucí ženou, histori kou 
Heide Mannlovou...
Bohužel jsem se dostal do 
Mostu v době, kdy se rozhod-
lo, že se tu zničí celá jedna ob-
rovská kultura. Byl jsem nucen 
stěhovat, deponovat, inventa-
rizovat zařízení kostelů, sloupy 
na náměstích, sochy... A proto-
že jsem potřeboval o sochách 
další informace, šel jsem do 
muzea, kde Heide pracovala. 

Byla to smutná práce?
Byla. Odstraňoval jsem sochy 
a objekty, které měly vazbu na 
místo, kde stály. Tam patřily. 

Zasahovalo nás to oba. Pozdě-
ji jsem udělal plastiku z bron-
zu, která se objevila i zde v mu-
zeu na výstavě. Jejím téma-
tem je zkáza – jde o heraldický 
znak města Mostu, jehož věže 
se rozpadají a lev ve smrtelné 

křeči se propadá. Rozhodl jsem 
se, že ji daruji muzeu, neboť se 
váže nejen k tomuto městu, ale 
i mé ženě, která bojovala za to-
to město a tyto památky.

V souvislosti s výro ím 500 
let mosteckého kostela se 
nyní opět hovo í o tom, že to 
byla právě vaše žena, kdo ho 
zachránil?
Nejen ona. Ale byla to Heide, 
kdo burcoval kulturní lidi ko-
lem sebe. Další léta už jsme by-
li prakticky stále v kostele. Já 
jsem pracoval od začátku na 
odstrojování, poté na restau-
rování, navraceli jsme kostel 
do původní podoby. Heide byla 
pořád na lešení. Prováděla vel-
ký průzkum, zkoumala kame-
nické značky a mapovala his-
torii výstavby.  Když se kostel 
konečně odstěhoval, dopadlo 
to dobře a byla z toho světo-
vá rarita, přišel šok - nařízení, 
že už nepůjde o kostel, ale vý-
stavní prostor. Bylo to pro nás 
velké zklamání, ale věřili jsme, 
že nic netrvá věčně a těšili jsme 

se, že jednou bude kostel opět 
vysvěcen. A toho jsme se do-
čkali a znovu restaurovali, ten-
tokrát oltář, kazatelnu, pastofo-
rium a další součásti interiéru.

Muzeum chce vydat publikaci, 
která p ipomene nejen stavi-
tele kostela Jakuba Heilman-
na, ale i vaši ženu jako jeho 
zachránkyni. Potěšilo vás to?
Potěšilo, protože kostel byl 
součástí našeho života. Ce-
lý den jsme tam pracovali, 
a když jsme přišli domů, zase 
jsme mluvili o kostele. Požá-
dali mě také o portrét Jakuba 

Heilmanna. Mělo by jít o plas-
tiku v kryptě kostela, kterou 
jsem také restauroval, takže 
bych svou práci tímto dokončil 
a uzavřel. 

Zbývala vám energie a as na 
vlastní tvorbu?
V zimě, když se nedalo praco-
vat venku. Nápady jsem měl, 

a pokud mi zbyly síly, tvořil jsem 
doma vlastní věci.

íkal jste, že vás zklamalo ne-
vysvěcení děkanského kostela. 
Bylo pro vás satisfakcí, že jste 
se podílel na výzdobě kostela 
svatého Václava v Mostě?
Bohužel je původní interiér 
už zničený. Byl vytvořen v du-
chu dekretů koncilu papeže Ja-
na XXIII., podle nějž měly být 
kostely oproštěny od dekora-
tivních příkras, pozlátka, které 
odvádí pozornost od bohosluž-
by. Navazovali jsme na prazá-
klad – románský kostel svatého 
Václava, který v Mostě postavi-
li Hrabišicové. Přizval jsem ar-
chitekta Michala Sborwitze. On 
navrhl stavbu, já interiér. Přišlo 
nařízení, že sice bude vystavěn 
jako náhrada za pět zbořených 
kostelů, ale jen pro 350 věřících, 
nesmí mít věž ani kříž. Architekt 
ale přišel na řešení přímo šala-
mounské – vypadá to jako věž, 
ale není. Nemá kříž, ale nosnou 
konstrukci ve tvaru kříže. No-
vý duchovní ale bohužel přišel 
z Moravy a jeho vkus byl jiný, 
takže dnes už uvnitř můj inte-
riér nenajdete.                        (kat)

Přesunutý kostel se stal součástí jejich života
Málokdo zná interiér mosteckého kostela Na-
nebevzetí Panny Marie tak dobře jako sochař 
Bořivoj Rak. On i  jeho žena, historička Heide 
Mannlová Raková, mu zasvětili velkou část 
svého života. Rukama tohoto restaurátora 
prošla sochařská výzdoba starého Mostu. 
V  jeho restaurátorské dílně jsme si povídali, 
jak se z  nouze stala celoživotní láska, o  prv-
ní práci na vojácích v  Mostě i  poctě staviteli 
Heilmannovi.

Bořivoj Rak
narozen roku 1932 v Praze - Břevnově

  jeho otec byl malíř a restaurátor, podílel se na opravách 
kostelů

  vystudoval odbornou školu pro řezbáře, po prvotním 
odmítnutí a vojně absolvoval UMPRUM

  od 70. let se věnuje restaurování sochařské výzdoby

  významně se podílel na přesunu a restaurování interi-
éru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a dalších 
artefaktů v Mostě

  jeho ženou byla historička Heide Mannlová, která ved-
la rozsáhlý stavební průzkum přesunutého kostela 
a vydala o něm dvě publikace, je považována za klíčo-
vou osobu v záchraně kostela, zemřela v roce 2000

„První věc, kterou jsem v Mostě dělal, nebyl 
žádný svatý – byl to pomník Rudé armádě.“

„Kostel byl součástí našeho života. Celý den jsme tam pracovali, 
a když jsme přišli domů, zase jsme mluvili o kostele.“

Bo ivoj Rak p ed svým dílem na zahradě mosteckého muzea. Foto: (kat)
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Východně od centra Chomu-
tova se nacházejí ve východ-
ní části Podkrušnohorského 
zooparku u cyklostezky ve-
doucí kolem skanzenu Stará 
ves budovy bývalého hlubin-
ného dolu Georg Zeche, poz-
ději Šichtův důl, pocházejí-
cího z 18. století a ukonče-
nou těžbou v roce 1905. Důl 
Weisenschacht ze třetí čtvr-
tiny 19. století, který byl čin-
ný do dvacátých let minulé-
ho století, se nacházel u silni-
ce Chomutov – Otvice. Těžila 
se zde uhelná sloj o mocnosti 
dva metry v hloubce 45 met-
rů. V šedesáti metrech se na-
razilo ještě na další metrovou 
sloj, ale k těžbě nedošlo, pro-
tože se z ekonomických důvo-
dů nevyplatila.  Z dolu Wei-

senschacht se dosud zachova-
la strojovna. 

Stavby, které odolaly
Mezi Vrskmaní a Okořínem 
stojí dodnes areál bývalé-
ho dolu Nová Běta založené-
ho společností Hnědouhelné 
těžařstvo ve Vrskmani v ro-
ce 1918. Důl těžil hnědouhel-
nou sloj mocnou 2 až 2,5 met-
ru, uloženou v hloubce 65 me-
trů. Od ukončení těžby v roce 
1977 se zde dochovaly pře-
vážně pomocné budovy areá-
lu. Z hlavních provozních bu-
dov zůstaly například koupel-
ny, strojovna a jámová budova 
zanikly při likvidaci dolu.
Na jižní straně Chomutova 
směrem na Údlice se dochoval 
areál bývalého dolu Jan Žižka, 

původně pojmenovaného Juli-
us a určeného pro zásobování 
Mannesmanových závodů uh-
lím. Po dole, činném v obdo-
bí od šedesátých let 19. stole-
tí do roku 1993, najdeme ještě 
v současné době obě jámové 
budovy i se strojovnami.  Are-
ál dolu spravuje Palivový kom-
binát Ústí nad Labem.

Ochrana jen pro velké
V České republice je tenden-
ce chránit areály velkých vý-
znamných dolů, ale v minu-
lých desetiletích zanikla bez 
dostatečné dokumentace řa-
da malých, až nevýznamných 
hlubinných dolů, které by-
ly dokladem drobné hlubin-
né těžby hnědého uhlí od po-

loviny 19. století až do konce 
první poloviny 20. století. I ty 
by si určitě zasloužily památ-
kovou ochranu. Na Chomu-
tovsku u Otvic třeba právě 
budova dolu Weisenschacht 
nebo u Krušnohorského zo-
oparku budovy dolu Georg 
Zeche.

Připravil Jiří Chmelenský

Doly na Chomutovsku připomínají dochované stavby
V  obecném povědomí je chybně zakořeněn 
fakt, že po druhé světové válce postupující 
velkolomy zlikvidovaly hlubinné doly. Opak 
je pravdou, třeba Chomutov byl a  je těsně 
obklopen bývalými hlubinnými hnědouhel-
nými doly. 

Letecký snímek dolu Nová Běta mezi Oko ínem a Otvicemi z roku 1953. Jasně jsou patrné těžní věž v centru are-
álu, jámová budova a t ídírna, vpravo od ní se nachází vle ka.

První zprávy o Kopistech ho-
voří o tom, že tuto ves da-
roval Kojata z rodu Hrabi-
šiců zderazskému klášteru, 
ovšem podle archeologických 
průzkumů je osídlení těchto 
míst starší. O významu Kopist 
svědčí třeba privilegium Pře-
mysla Otakara II. z roku 1273, 
které povoluje zřízení kovár-
ny a šenkovny.
V polovině 15. století je již 
zmiňována kopistská tvrz ja-
ko panské sídlo, zřejmě obklo-
pená příkopem, která se v pů-
vodních obrysech dochovala 
až do minulého století. Ještě 
starší zprávy hovoří také o ra-
ně gotickém kostelu Božího 
těla, který zdobila dřevěná so-
cha Kopistské Madony z doby 
kolem roku 1380. Ta je dnes 

umístěna na faře v Litvíno-
vě a sejmuté fresky z kostela  
v mosteckém muzeu. V prů-
běhu historie byly Kopisty 
častokrát rozděleny mezi růz-
né majitele, ale od konce 16. 
století až do zrušení poddan-
ství patřily Mostu. Tvrz pak 
sloužila spíše jako hospodář-
ské sídlo.
Kopisty byly dlouhá stale-
tí zemědělskou oblastí s roz-
sáhlými polnostmi a několika 
statky, vařilo se zde také pivo 
a v rybnících chovaly ryby, ji-
miž obec zásobovala široké 
okolí. Radikální změna nasta-
la v 19. století s rozmachem 
těžby uhlí. V roce 1878 byl za-
ložen státní důl Julius II a po 
něm následovaly další, což se 
projevilo na rapidním nárůs-

tu počtu obyvatel. Zatímco 
před otevřením prvního dolu 
zde žilo okolo šesti stovek lidí, 
již na počátku 20. století měly 
Kopisty přes čtyři tisíce oby-
vatel, a to převážně českých. 
V obci i okolí rychle rostly hor-
nické kolonie a ráz vesnické 
zástavby se měnil. Díky ros-
toucímu počtu Čechů vznikla 
ještě před koncem 19. stole-
tí první matiční škola a krátce 
poté i česká škola veřejná. Do-
jdeme, že v té době patřily ke 
Kopistům také Konobrže, Pa-
řidla, Plán a Růžodol. Od roku 
1901 jezdila do Kopist a Růžo-
dolu tramvajová dráha spoju-
jící Most a Litvínov. Rozmach 

obce vedl k tomu, že byla ro-
ku 1911 císařem povýšena na 
město a o rok později získala 
i svůj znak. Na modrém štítě 
byly Merkurova hůl a ozube-
né kolo jako symbol průmys-
lu, hornická zkřížená kladív-
ka a zemědělský pluh. Kopisty 
udržovaly čilý spolkový život, 
působila tam dokonce dvě ki-
na a fotbalový klub SK Kopis-
ty měl vlastní stadion. Tento 
klub, založený roku 1919, je-
hož utkání navštěvovaly tisíce 
fanoušků a který bojoval před 
válkou o postup do celostát-
ní ligy, přečkal i zánik Kopist. 
Dodnes pod stejným názvem 
působí v Janově.

Na konci druhé světové války 
zasáhlo Kopisty časté bombar-
dování sousední chemičky. Pa-
dl mu za oběť třeba hostinec 
U Slovana, který se za okupace 
proměnil v pracovní tábor. Po 
roce 1945 byly Kopisty v rám-
ci koncepce Velkého Mos-
tu připojeny k tomuto městu, 
ovšem tento experiment netr-
val ani deset let a město získa-
lo svou samosprávu zpět.
V 70. letech minulého stole-
tí bylo rozhodnuto o likvida-
ci obce kvůli postupu těžby 
na dole Ležáky. Poslední oby-
vatelé Kopisty opustili v roce 
1979, kdy byl také odstřelen 
kostel.                                      (kat)

1227: První písemná zmínka o obci Kopisty
Oblast mezi Mostem a  Litvínovem jsme si 
zvykli vnímat jako velkou průmyslovou zónu, 
ale není to zas tak dávno, kdy byla domovem 
tisíců lidí. Jednou z  nejvýznamnějších obcí 
byly Kopisty. První věrohodnou zmínku o nich 
nacházíme v roce 1227, a tak se řadí také k nej-
starším. Jejich centrum stálo na dnešním se-
verozápadním břehu Jezera Most.

Kopisty na historické pohlednici. Foto: Archiv Oblastního muzea v Mostě 

Vycházky do přírody
Oblastní muzeum v Mostě po-
řádá na jaře další přírodověd-
né vycházky s odborníkem. 
V sobotu 6. května se může-
te vydat do Mariánských Rad-
čic na tradiční jarní akci Vítá-
ní ptačího zpěvu s ornitologem 
Jaroslavem Bažantem. Sraz je 
v 9 hodin na hrázi jezera Za pi-
lou. Další vycházka, zaměřená 
na botaniku a entomologii, po-
vede 25. května na vrch Zlatník 
a 15. června do arboreta u zám-
ku Jezeří.                                                (kat)

Kotlíková dotace rozebrána
Pouze 52 hodin trvalo než zá-
jemci vyčerpali 21 milionů 
korun určených na takzvané 
kotlíkové dotace v Ústeckém 
kraji. Příjem žádostí o podpo-
ru výměny zastaralých kotlů 
na tuhá paliva tak byl již dru-
hý den po zahájení zastaven. 
Tentokrát byly dotace urče-
né pouze na kotle na biomasu 
a instalace tepelných čerpa-
del. Kraj ovšem počítá s tím, 
že ještě letos na podzim vy-
hlásí další výzvu, v níž bu-
de možné žádat o příspěvek 
na všechny typy zdrojů tep-

la. Pro podzimní kolo by mělo 
být k dispozici až 162 milionů 
korun.                                        (kat)

Akční plán do vlády
Akční plán Strategie restruk-
turalizace Moravskoslezs-ké-
ho, Ústeckého a Karlovarské-
ho kraje, známý pod zkratkou 
Restart, půjde k projednání do 
vlády na konci května. Obsa-
huje celkem 72 konkrétních 
opatření na podporu regio-
nů v letech 2017 a 2018. Vel-
ký důraz klade na rozvoj pod-
nikání a služby zaměřené na 
starší osoby. „Akční plán je shr-
nutím všeho, co potřebujeme, 
aby znevýhodněné kraje do-
sáhly úrovně ostatních regionů, 
zvýšily svou konkurenceschop-
nost, oživily ekonomiku a cel-
kově zlepšily svou image. Chce-
me také dosáhnout snížení od-
livu mladých kvali ikovaných 
odborníků mimo region a toho, 
aby dotčené regiony byly vhod-
ným místem pro život svých 
obyvatel,“ uvedla Gabriela Ne-
kolová, zástupkyně Úřadu 
vládního zmocněnce zodpo-
vědná za kraje Ústecký a Kar-
lovarský.                                       (kat)

KRÁTCE

Dříve byly branné závody 
a cvičení civilní obrany běž-
nou součástí výuky, dnes se 
s nimi žáci základních škol už 
příliš často nesetkávají. Jed-
nu z takových příležitostí ale 
měli žáci druhého stupně zá-
kladních škol z litvínovské 
části regionu. 
Do sportovní haly na Koldomu 
přijeli vojáci z liberecké pro-
tichemické jednotky a v rám-
ci projektu Příprava občanů 
k obraně státu (POKOS) před-
vedli, co všechno ovládají. Na 
deseti stanovištích přímo v ha-
le i v jejím okolí si školáci moh-
li vyzkoušet vojenskou techni-
ku nebo třeba protichemický 
oblek. Velkou atrakcí byly tre-
nažéry sportovců, kteří Čes-
ko reprezentují pod hlavičkou 
nejznámějšího armádního spor-
tovního klubu Dukla. Vojáci při-

vezli veslařský trenažér olym-
pijského medailisty Ondřeje 
Synka i laserovou střelnici čes-
kých moderních pětibojařů. Na 
řadu ale přišly i velmi praktic-
ké ukázky, například jak přivolat 
první pomoc nebo ošetřit nej-
různější druhy poranění. 
Kromě více než tří stovek dě-
tí ze základních škol se akce zú-
častnili i zástupci obcí a měst 
z Litvínovska i horských oblastí 
Mostecka, nechyběli ani zástup-
ci Severní energetické, která je 
dlouhodobým partnerem Svaz-
ku obcí v regionu Krušných hor. 
Projekt POKOS už čtvrtým ro-
kem organizuje Ministerstvo 
vnitra. Na  Litvínovsko se dostal 
díky Davidu Kádnerovi, který je 
předsedou Svazku obcí regionu 
Krušných hor a jako poslanec 
Parlamentu také členem branně 
bezpečnostního výboru.       (red)

Zkusili vesla Ondry Synka

Pěší měli možnost od mostec-
ké knihovny vyrazit na tři růz-
ně dlouhé trasy, přičemž ta 
nejkratší je zavedla na letiště 
do Braňan, nejdelší až do Bečo-
va. Šanci zvolit si ze dvou tras 
podle obtížnosti měli i cyklis-

té. Na kolech se ale tentokrát 
netradičně vyráželo od Bene-
diktu a cíl byl pro všechny cyk-
listy stejný, další zrekultivova-
ná mostecká plocha jezero Ma-
tylda. Na pěší i cyklisty čekala 
v cíli i drobná odměna a občer-

stvení, pro druhé jmenované 
i další doprovodný program, 
třeba ukázka toho, jak vyměnit 
duši v terénu. 
Pro město Most se jednalo kro-
mě zahájení turistické sezony 
také o propagaci projektu Čistá 
mobilita, který má motivovat 
obyvatele města, aby co nej-
víc využívali ohleduplné způ-
soby přepravy. Jako ideální bý-
vá označována kombinace pěší 
chůze, jízdy na kole a městské 
hromadné dopravy.             (red)

Na kole i pěšky kolem Mostu
Nadvakrát letos odstartovali turistickou sezo-
nu v Mostě. Nejprve v sobotu 22. dubna tradič-
ním turistickým pochodem Mostecká šlápota, 
o den později se do pedálů opřeli cyklisté. 

Od května bude Rytířský 
sál znovu součástí prohlí-
dek zámku. „Konečně nyní 
návštěvníci uvidí kompletní 
výzdobu. Některé výjevy na 
nástěnných reliéfech už by-
ly zcela nečitelné,“ říká ře-
ditel KVIZ Jirkov Bedřich 
Fryč. Na výzdobě, dokonče-
né roku 1675, se v průběhu 
staletí nahromadilo několik 
vrstev nátěrů, které restau-
rátoři postupně odstrani-
li. Během zimy se pracovalo 
také v přízemních arkádách 
zámku, kde je položena no-
vá dlažba.

Koncert na ostrově
Velkou pozornost správa 
zámku věnuje i přilehlému 
přírodnímu parku. „Mám na 
stole dokončenou dokumen-
taci obnovy parku, kterou ře-

šíme s památkáři,“ pozname-
nal Fryč. „Vyčistili jsme okolí 
bývalého zahradnictví v pod-
zámčí a instalovali na vyhlíd-
kových bodech nové lavičky. 
Naskýtá se odtud skvělý vý-
hled do krajiny, jaký nebylo 
možné spatřit od konce dru-
hé světové války.“ Nově zpří-
stupněných lokalit v pod-
zámčí chce správa zámku 
využít při akcích v průběhu 
turistické sezony. Na červen 
se chystá Ostrovní party, 
která návštěvníky zavede na 
ostrůvky zámeckého rybní-
ka. V těchto půvabných ku-
lisách zahrají bluesová ka-
pela a smyčcový kvartet. Na 
stejném místě Červený Hrá-
dek zakončí návštěvnickou 
sezonu výlovem rybníka. „Je 
to akce, která se může konat 
jen jednou za dva roky a na-

posledy byla velmi úspěšná. 
Opět nebudou chybět rybí 
speciality a slibujeme, že le-
tos už budeme na nápor ná-
vštěvníků lépe připraveni,“ 
říká ředitel KVIZ. 

Pěšky nebo vláčkem
Na zámku se letos budou ko-
nat i tradiční akce jako jsou 
květnový Pohádkový les, Se-
tkání obyvatel zaniklých ob-
cí, Myslivecký den a Mistrov-
ství světa ve vaření svíčko-
vé. Letošní novinkou by měl 
být lermark. Své pevné mís-
to v kalendáři má také záři-
jová Hornická pouť, která se 
ovšem koná ve městě. Lepší 
spojení zámku s Jirkovem by 
měl v budoucnu obstarat tu-
ristický vláček, který by vy-
řešil problémy s parková-
ním u zámku. „Měli jsme ho 
zapůjčený ze zooparku na 
Pohádkový les. Nyní jedná-
me o tom, že bychom pořídili 
vlastní. Přeci jen je to k nám 
do kopce a starší návštěvní-
ci mají s dopravou problémy. 
Obsluhoval by při akcích zá-
mek i koupaliště, využívaly 
by ho školy,“ líčí další plány 
Fryč.                                   (kat)

Červený Hrádek vylepšili před sezonou
Hlavním lákadlem nové turistické sezony na 
Červeném Hrádku u  Jirkova bude opravený 
Rytířský sál, kterému restaurátoři od podzi-
mu navraceli původní barokní podobu. Ožívá 
také podzámčí, kde se letos opět chystá výlov 
rybníka.

Ve Strupčicích už se děti 
nevešly do mateřské školy 
v jedné ze zdejších vil, tak-
že obec musela zřídit od-
loučenou třídu v družině 
místní základní školy. 
Nejde o ideální řešení, ale ne-
mělo by být trvalé. Obec to-
tiž využila možnosti a požá-
dala o dotaci ministerstvo 
školství. Přislíbených osm 

milionů korun využijí k vy-
budování přístavby, která bu-
de k vile přiléhat ze severní 
strany a bude se stávajícími 
prostory propojena. Kapaci-
ta školky by se měla rozšířit 
o 28 míst a odloučenou třídu 
v družině bude možné zrušit. 
S přístavbou souvisí i rekon-
strukce kuchyně, kterou je 
nutné také zvětšit.            (red)

Ve Strupčicích rozšíří školku
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  3. 5. - Moldavská drá-
ha a Flájský plavební kanál. 
Poznejte zapomenuté příbě-
hy těchto staveb ve dvou pou-
tavých ilmových dokumen-
tech.  Kino Kosmos Most, za-
čátek v 17:30 hodin. 

  6. 5. - Přírodovědné vy-
cházky - Vítání ptačího zpě-
vu. Přírodovědné odděle-
ní Oblastního muzea v Mostě 
zve na komentované vycház-
ky za přírodou Mostecka. Se-
známíte se na nich s běžný-
mi i vzácnějšími druhy rostlin 
a živočichů. V sobotu 6. květ-
na půjde o tradiční Vítání pta-
čího zpěvu, průvodcem bude 
J. Bažant. Sraz v 9:00 hodin 
na hrázi jezera Za pilou v Ma-
riánských Radčicích. Doprava 
na místa srazů vlastními au-
ty. Pro omezený počet zájem-
ců se lze domluvit na odvozu 
muzejním autem, nejpozdě-
ji však den předem. Tel. 414 
120 238.

  6. 5. – Ovčí pohádka. Di-
vadlo rozmanitostí Most uvá-
dí Nána divadélko Plzeň. Pro 
děti od 3 let. Začátek v 10:00 
hodin. Vstupné 70 Kč.

  8. 5. - Zůstane to me-
zi námi. Talk show, výjimeč-
né setkání s Evou Holubo-
vou a Bobem Kleplem. Diváci 
ovlivňují podobu večera pro-
střednictvím svých otázek, 
položených přímo v sále ne-
bo napsaných před začátkem 
představení. Kino Kosmos 
Most, od 19:00 hodin. Vstup-
né 330 Kč, předprodej vstu-
penek v pokladně kina Kos-
mos (www.kinokosmos.cz).

  10. 5.  - Minipárty Kar-
la Šípa a Josefa Náhlovské-
ho. Zábavná talk show, která 
je volnou alternativou velmi 
úspěšného televizního pořa-
du Všechnopárty. Městské di-
vadlo v Mostě, od 19:00 ho-
din, vstupné 280 a 300 Kč. 

  11. 5. - Slavnostní za-
hájení výstavy - MATER PA-
TRIAE - SOCRUS EUROPAE. 
Výstava připomene význam-
né výročí 300 let od naroze-
ní české a uherské královny 
Marie Terezie. Panování té-
to výjimečné ženy nebylo jen 
dobou reforem, ale i obdo-
bím rozvoje mnoha řemesel 
v Krušných horách. Ve výstav-
ním sále Oblastního muzea 
Most v 17:00 hodin.

  12. 5. - Spanilá jízda 
městem (The Most Histo-
ric Grand Prix). Průjezd his-
torických závodních vozů 
městem s cílem na 1. náměs-

tí před závodním víkendem 
The Most Historic Grand Prix. 
Na náměstí kulturní program 
a autogramiáda jezdců. Začá-
tek akce na náměstí v 16:00 
hodin. 

  13. 5. - Jarní cena měs-
ta Mostu - Memoriál dr. Fran-
kenbergera, Memoriál V. 
Smolíka. První letošní dosti-
hový den na mosteckém hipo-
dromu. 

  13. 5. - Výroční den ote-
vřených dveří v Chrámcích. 
Akce s bohatým doprovod-
ným programem se ponese 
v duchu oslav 50 let od obno-
vení vinařství na Mostecku. 

  14. 5. – Květen pro ve-
řejnost. Zábavný program 
připravený mosteckými ne-
ziskovými organizacemi. Od 
15.00 hodin na Benediktu.

  16. 5. - Taneční odpo-
ledne pro seniory. V hote-
lu Cascade k tanci i poslechu 
zahraje Duo Silver. Začátek 
v 16:00 hodin, vstupné zdar-
ma. 

  18. 5. – Balada pro ban-
ditu – derniéra. Živě hraný 
i zpívaný muzikál o nezkrot-
ném zbojníku Šuhajovi. Na je-
višti mostecké činohry ožívá 
divoký kraj Podkarpatské Ru-
si. Městské divadlo Most od 
19:00 hodin. 

  18. 5. - Olympic Tour 
2017. Koncert legendy čes-
ké populární hudby v mos-
tecké sportovní hale. Vstupné 
v předprodeji 390 Kč (CK Če-
dok, Raprint Čepirohy, Ticket-
stream), na místě 450 Kč. 

  20. 5. - Kludského za-
hrada. V jirkovské Kludského 
vile se jako každý rok usku-
teční populární akce. Pro-
gram odstartují ve 14:00 ho-
din Loutky bez hranic (akč-
ní Bramborová pohádka 
s bramborovou dílnou), dá-
le se představí  Annešanté 
(acoustic-jazz), Václav Kou-
bek (folk-rock), Cirkus Paci-
ento (s cirkusovou dílnou), 
Příhody kluka Bombarďáka 
(krátké scénky, divoké struny, 
bláznivé řeči, dance plné ran-
ce...) a Schodiště (alternative-
pop). K tomu všemu výtvar-

né dílny, čajovna, občerstvení, 
pohoda...

  20. 5. - Parkury. Další 
soutěžní den na hipodromu 
v Mostě.

  20. 5. – Superfestival 
zdraví. Veletrh zdravého ži-
votního stylu. Představení 
a prodej novinek zdravé výži-
vy, přírodní kosmetiky, work-
shopy, přednášky, soutěže. 
Oblastní muzeum v Mostě, od 
10:00 do 18:00 hodin.

  21. 5. - Stará Sešlost 
v restauraci Benedikt. Ob-
líbená mostecká kapela za-
hraje k poslechu i k tanci od 
15:30 hodin, vstup zdarma. 

  25. 5. - Přírodovědné vy-
cházky - Vrch Zlatník. Ten-
tokrát se na výpravu za po-
znáním běžných i vzácnějších 
druhů rostlin a živočichů zá-
jemci vypraví na Vrch Zlat-
ník. Provede je botanik V. Jo-
za a entomolog  P. Krásen-
ský. Sraz je v 16:30 hodin na 
parkovišti u hřbitova Obrnice 
u Českých Zlatníků. Doprava 
na místo srazu vlastními auty. 
Pro omezený počet zájemců 
se lze domluvit na odvozu mu-
zejním autem, nejpozději však 
den předem. Tel. 414 120 238.

  25. 5. - The Most Tra-
bant. Sraz legendárních vý-
chodoněmeckých vozů Tra-
bant na mosteckém auto-
dromu. V 18:00 hodin je 
naplánována přednáška zná-
mého cestovatele a režiséra 
Dana Pribáně ve výstavní síni 
Auto Gallery. 

  27. 5. - Setkání obyvatel 
zaniklých obcí. Tradiční akce 
na spodní louce zámku Červe-
ný Hrádek. K poslechu zahra-
je Malá muzika O. Vávry, začá-
tek v 15:00 hodin, vstup volný. 

  27. 5. – Farmářské, piv-
ní a gulášové slavnosti. Na 
mosteckém Prvním náměs-
tí se v dopoledních hodinách 
uskuteční další populární far-
mářské slavnosti, na které od-
poledne naváže Pivní a gulá-
šová slavnost. 

  Do 28. 5. – Krásy Afri-
ky – Zimbabwe. Africká ze-
mě z pohledu studentů Střed-
ní školy diplomacie a veřejné 

správy v Mostě a žáků spo-
lupracujících ZŠ. Projekt na 
podporu vzdělání v odlehlých 
vesnicích a studia africké dív-
ky. Oblastní muzeum v Mos-
tě, vernisáž 12. května v 17:00 
hodin.

PARDUBICKO
  13. 5. - Zpíváme a tančí-

me s Míšou. Míša Růžičková 
v oblíbeném pořadu. Občan-
ská záložna Přelouč, od 15:00 
hodin, vstupné 100 Kč. 

  13. 5. - Den strojů. Aktiv-
ní ukázky strojů pro údržbu, 
pořádek a bezpečnost města, 
interaktivní soutěžní disciplí-

ny atd. Technické služby měs-
ta Přelouče, od 13:00 hodin, 
vstupné 50 Kč. 

  17. 5. - Zdeněk Izer 
a Autokolektiv. Populární 
bavič se představí v Kině Pře-
louč od 19:00 hodin, vstupné 
170 Kč. 

  29. 5. - Den dětí. Pro-
gram je připraven v parku za 
ZŠ Masarykovo náměstí od 
15:00 hodin.  

  30. 5. - Vodní elektrárna 
Přelouč. Přednášku o vodní 
elektrárně Přelouč od výstav-
by po dnešek připravil PhDr. 
Jiří Chmelenský. Přednáško-
vý sál KICMP od 18:00 hodin. 
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z březnových DN: Lidi dělají chyby, protože jsou jenom lidi. Výhru získávají: František Kozlík, Czech Coal Power; 
Miloslava Luňáková, Most; Dáša Krtičková, Sev.en. 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.  

OZNÁMENÍ

PODĚKOVÁNÍ

Kam za kulturou v měsíci květnu

Po dlouhé těžké nemoci zemře-
la 29. března Dagmar Molnáro-
vá, bývalá dlouholetá pracovnice 
účtárny majetku těžebních spo-
lečností, milovnice cestování a pě-
ší turistiky.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku.
Rodina

Dne 15. 4. uplynulo již pět let, 
kdy nás ve věku 55 let náhle 
opustil pan Miroslav Linhart, 
bývalý zaměstnanec Krušnohor-
ských strojíren. Za tichou vzpo-
mínku děkují manželka, dce-
ra s rodinou a ostatní příbuzní 
a známí. 

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

4. května  
Josef Okénka – řidič silničních motorových vozidel 

22. května 
Juraj Holečka – řidič silničních motorových vozidel 

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není na-
děje. Prázdný je domov, smutno je 
v něm, cestička k hřbitovu zůsta-
la jen.
12. dubna uplynou 4 roky, kdy nás 
po tragické nehodě opustil ve věku 
nedožitých 36 let pan Tomáš Er-
ba, zaměstnanec Vršanské uhelné. 

Čtyři roky uplynou 13. května, kdy 
nás náhle opustil ve věku nedoži-
tých 65 let pan Arnošt Erba, býva-
lý zaměstnanec kolejové dopravy. 
S láskou a úctou vzpomínají matka 
a manželka Milena, bratr a syn Ji-
ří s rodinou, sestra a dcera Lenka 
s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste je znali, vzpomeňte spo-
lečně s námi.

Děkujeme všem přátelům, známým, zaměstnancům a ka-
marádům z Expedice Bezdružice, kteří se přišli 28. břez-
na naposledy rozloučit s panem Milanem Hradňanem. 
Děkujeme za slova útěchy a květiny.
S láskou rodiče, dcera a sestra
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Ještě nedávno by se dalo říct, že se společnost 
Czech Coal Power stará o všechno, co má kola, 
případně pásy. Od nového roku ale kromě kolo-
vé a pomocné mechanizace ovládá i vzduch nad 
šachtou, a  to pomocí výkonného dronu, který 
monitoruje dění v lomech. Velmi důležitou sou-
částí „výzbroje“ dronu je termokamera. Pomá-
há odhalit poruchy na zařízení, například pře-
hřívající se válečky v  pásových dopravnících 
nebo podobně ohrožená místa na kabelovém 
vedení. Záběry z výšky na předpolí lomu ČSA si 
pochvaluje i úsek odvodnění. Dron má už nalé-
tány desítky hodin a pořizuje detailní obrázky, 
které vám představujeme na této stránce.  

Pohled na šachtu z ptačí perspektivy

Na první pohled to vypadá jako oby ejný snímek z výšky lomu SA. Jedná se ale o záběr z dronu zachycující 
pracoviště hlubiná ů p ed vstupem do chodbic ve svazích lomu.

 Na tomto snímku termokamera zabrala velkostroj KU800/K75 v lokalitě SA. Kore ky na 
kolese velkostroje mají jinou barvu, což znamená, že jsou teplejší. Nesignalizují ale poru-
chu, nýbrž mechanické zatížení stroje v chodu.

Stejný záběr na velkostroj K75 v lokalitě SA z běžné kamery. Jediný rozdíl je v p iblížení 
velkostroje, termokamera p ece jen pot ebuje detailnější záběry. 

Když se dron vrací z letu, poda í se mu ob as po ídit zajímavé záběry, které sice pro provoz lomu nejsou podstatné, nabízejí ale pohled na lom SA s p itažlivým pozadím - hradem 
Hněvín a vrchem Širák.
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