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„Po odstoupení od smlouvy 
a převzetí řízení stavby při-
pravujeme závěrečný účet za 
neúspěšné působení Královo-
polské RIA při obnově elek-
trárny. Již nyní je zřejmé, že 
naše inanční nároky za ško-
dy způsobené dodavatelem 
dosáhnou přinejmenším sto-
vek milionů korun,” sděli-
la mluvčí společnosti Sev.en 
EC Gabriela Sáričková Bene-
šová. 
Královopolská RIA měla pů-
vodně předat hotové a funkč-
ní bloky elektrárny téměř 
před rokem, nyní se sna-
ží chránit před věřiteli návr-
hem na reorganizaci. Sev.en 
EC tak vznikly v důsledku 
neschopnosti Královopolské 
RIA dokončit dílo ve sjedna-
ných termínech značné ško-
dy, které bude po dodavateli 
vymáhat, stejně jako smluv-

ní pokuty a náklady na od-
stranění rozsáhlých nedo-
dělků a závažných vad, které 
na stavbě vznikly. „Jsme zne-
pokojeni snahou vedení Krá-
lovopolská RIA svalit vinu za 
úpadek své irmy na někoho 
jiného, nebo dokonce poško-
dit své subdodavatele. Proto-
že Královopolská RIA nebyla 
schopna stavbu dokončit ve 
smluvním termínu, logicky si 
tak nemůže nárokovat úhra-
du celkové ceny díla,“ dodává 
Sáričková Benešová.
V tuto chvíli práce na obno-
vě elektrárny pokračují pod 
přímým vedením manage-
mentu elektrárny Chvaletice. 
„Dokončení prací splňujících 
parametry obnovy a nové 
ekologické předpisy EU plat-
né po roce 2020 předpokládá 
management v řádu měsíců,“ 
doplňuje mluvčí.              (red)

Elektrárna sčítá škody

 Opravy na velkostroji K86 z ochozu rypadla. Foto: (pim)
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Zhruba měsíc trvala střední 
oprava uhelného velkostroje 
KU300/K82 v lokalitě Česko-
slovenská armáda. 
„Hlavní částí opravy byla výmě-
na kabeláže a rozvodů na na-
kládacím a předávacím pásu,“ 
sdělil Josef Kratochvíl, vedoucí 
úseku povrchové těžby Severní 
energetické. Většinu prací zajiš-
ťovala společnost Elektroprim 
Koutník ve spolupráci s irmou 
K2 lešení. Kromě výměny kabe-
lů došlo i na další, menší opravy. 

Rypadlo je jedním ze tří uhel-
ných velkostrojů tohoto typu 
v Severní energetické. Zatím-
co K86 a K73 zajišťují běžnou 
těžbu, K82 má speciální úlo-
hu, odtěžuje uhlí, které se zís-
kává hlubinnými metodami. 
Z chodbic se uhlí dostává ven 
pásovými dopravníky, kde jej 
odtěžuje právě velkostroj K82. 
Uhelná „třístovka“ K82 ne-
ní jediným strojem, který se 
opravoval. Dočká se i uhel-
né rypadlo KU300/K86. „Musí 

se vyměnit zdvihová lana, táh-
la výsuvu kolesového výložníku 
a vložené kolo otoče nakládací-
ho výložníku, což nebylo možné 
udělat během červencové od-
stávky úpravny uhlí v Komo-
řanech,“ doplnil Kratochvíl. 
V říjnu se plánuje zhruba 
měsíční odstávka jediného 
skrývkového velkostroje v lo-
kalitě ČSA, rypadla KU800/
K75, kde by mělo dojít k vý-
měně lan a kladek kolesového 
výložníku.                            (red)

Práce na obnově elektrárny Chvaletice pokra-
čují i přes soudem vyhlášený úpadek hlavního 
dodavatele. 

Hlubináři sídlí na Armádě
Ještě nedávno vyráželi hlubináři do chodbic 
ve svazích lomu ČSA ze svého sídla v  areálu 
bývalého hlubinného Dolu Centrum, od srpna 
našli kompletní zázemí přímo v  lokalitě ČSA 
a spolu s nimi i celé vedení společnosti Důl Ko-
hinoor, která „Centrumku“ spravovala. 

„Celkem se stěhovalo zhruba 
220 lidí, kompletní správa zá-
vodu, ale také například dis-
pečink, lampovna nebo báň-
ští záchranáři. Pro změnu síd-
la závodní báňské záchranné 
stanice jsme museli od báň-
ského úřadu získat i nové po-
volení,“ uvedl Antonín Ko-

trbatý, výrobní ředitel Dolu 
Kohinoor.  Areál dolu Cent-
rum v dohledné době ještě 
zcela neosiří, bude se odtud 
přesouvat technologie a stá-
le sem dojíždí z lokality ČSA 
skupina zaměstnanců, která 
dokončuje stěhování.  
Pokračování na straně 2
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Po prázdninové přestávce se 
opět rozbíhají sportovní ak-
ce pořádané Sdružením od-
borových organizací skupiny 
Czech Coal. Odehraje se teni-
sový turnaj a na pochod vyra-
zí turisté.
Hned zkraje září se mohou zá-
jemci zapojit do tenisového klá-
ní na kurtech v Jirkově. Velmi 
oblíbenou akcí je tradiční tu-
ristický pochod. Letos se usku-
teční v sobotu 23. září. Účastní-
ky zavede z Nového Dvora, přes 
Sklárnu a Jablonnou do Rabštej-
na nad Střelou. Celkem turis-
té ujdou 13 kilometrů, proto by 
neměli zapomenout na vhod-
nou turistickou obuv.  Sraz zá-
jemců je v 6:45 hodin na parko-
višti u zimního stadionu v Mostě 
(Kau land), návrat zpět je v plá-
nu kolem 15:00 hodin.Každý 
z účastníků obdrží balíček s ob-
čerstvením. Účast nahlaste nej-
později do 18. září Pavlu Murc-
kovi, tel. 2392.                           (red)
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ČTK a další média
Můžete komentovat me-
diální výroky spole nosti 
Královopolská RIA o tom, 
že Sev.en EC odmítá 
uhradit provedené práce 
za obnovu bloků B3 a B4 
elektrárny Chvaletice a tím 
dostává spole nost Krá-
lovopolská RIA do velice 
složité situace? 
Odpověď: Důrazně se 
ohrazujeme proti lživému 
nařčení generálního ředi-
tele společnosti Královo-
polská RIA pana Nečase. 
Sev.en EC uhradila všechny 
faktury KP RIA vždy a včas! 
Tím, že dnes KP RIA po-
dala sama na sebe návrh 
na insolvenci, potvrdila, 
že rekonstrukci elektrár-
ny nebyla schopna dokon-
čit a naše odstoupení od 
smlouvy bylo oprávněné. 
Situace, do které se KP RIA 
vlastní vinou dostala, nás 
mrzí. V jejím důsledku do-
chází k dalšímu zdržení 
dokončení rekonstrukce 
elektrárny a tím k výraz-
ným škodám. Je to stejné, 
jako když vám opravář ro-
zebere pračku a téměř rok 
po slibovaném termínu 
stále není schopný opravu 
dokončit. V takovém přípa-
dě si najdete někoho, kdo 
toho schopen je.
Zakázku na opravu a obno-
vu bloků 3 a 4 elektrárny 
Chvaletice, spojenou s eko-
logizací, získala Královo-
polská RIA na základě ve-
řejného výběrového řízení 
v červenci roku 2015 s ce-
nou 2,5 mld. korun. Blok 
3 měl být dle nabídky Krá-
lovopolská RIA předán do 
9. listopadu 2016 a blok 
4 do 29. listopadu 2016. Ke 
30. 6. 2017 Sev.en EC od 
smlouvy odstoupila v sou-
ladu se smluvními podmín-
kami a převzala dokončení 
rekonstrukce do vlastních 
rukou.

MLUVČÍ

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

„Kamery přímo v provo-
zu jsou dvojího druhu. První 
skupinu tvoří desítka kamer, 
které využívají dispečeři. Jed-
ná se o pohyblivé kamery, dí-
ky nimž má dispečer přehled 
o všech kritických místech 
po celé technologii od skrýv-
kových a uhelných dopravní-
kových linek až po nakláda-
cí zásobník,“ vysvětlil Pavel 
Korel, vedoucí dílny řídicích 
systémů, výkonové elektro-
niky a slaboproudu Vršanské 
uhelné, která se stará o údrž-
bu kamer. Kromě dispečerů 
kamerový obraz mohou sle-
dovat i další profese, napří-
klad elektromechanici, stroj-
ní mechanici nebo revírníci. 

Na všech strojích
Do druhé skupiny takzva-
ných technologických kamer 
patří ty, které jsou v sou-
časné době na každém vel-
kostroji. „Ve Vršanské uhel-
né mají všechny velkostroje 
již za sebou generální opra-
vu a instalace kamerové-
ho systému je její součástí,“ 
uvedl Korel. Staré analogo-

vé kamery se postupně vy-
měňují za modernější mode-
ly, například na velkostroji 
KU300/K107 byly nainsta-
lovány takzvané IP kamery. 
„Je zajímavé, že většina ka-
mer i ve složitých podmín-
kách báňského provozu fun-
guje velmi dobře. Požadavek 
určité odolnosti samozřejmě 
zohledňujeme již při výběru, 
tak aby co nejlépe vyhovo-
valy báňskému provozu. Ně-
které kamery jsou totiž pev-
né, jiné se mohou otáčet, aby 
hlídaly větší prostor,“ vysvět-
lil vedoucí. Široký záběr ka-
mer oceňují třeba řidiči vel-
kostrojů, kteří tak mají lepší 
přehled o stavu stroje hlavně 
za provozu.   

Údržbu zvládnou sami
Stejně jako kterékoli jiné za-
řízení i kamery potřebují 
údržbu. Součástí každé re-
vize velkostroje proto bý-
vá i čištění kamer. A není to 
vždy snadná práce, protože 
na některá místa se dosta-
ne pouze hydraulická ruka. 
„V minulosti byla na údržbu 

kamerového systému vyčle-
něna skupina lidí. Dnes ji mu-
sí zvládnout dva zaměstnan-
ci naší dílny, kteří k tomu ma-
jí i další pracovní povinnosti,“ 
poznamenal Korel.  
V odpoledních hodinách 
přebírají odpovědnost za 
případné poruchy směna-
ři dílny řídicích systémů, 
výkonové elektroniky a sla-
boproudu (většina bude znát 
spíš název diamáci), kteří se 
starají o veškerá slaboprou-
dá zařízení. „Velkou většinu 
oprav kamer si děláme sami, 
zvládáme opravit i vážnější 
poruchy. Paradoxně čím do-
konalejší je technologie, tím 
jsou opravy a údržba snazší, 
jen jsou samozřejmě potře-
ba větší odborné znalosti. Při  
výměnách  kamerových systé-
mů během generálních oprav 
velkostrojů se zároveň zaško-
lují i zaměstnanci naší dílny,“ 
připomněl vedoucí. 
Obdobný systém údržby ka-
merového systému jako ve 
Vršanech přitom funguje 
i v lokalitě ČSA a na Úpravně 
uhlí v Komořanech.          (pim)

Kamery jsou dalšíma očima v provozu
Kamery a  kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života 
a  nevyhýbají se ani těžebním společnostem. V  lokalitě Vršany byste 
jen na technologiích napočítali kolem šedesáti kamer.

Záběry z kamer, umístěných na zaklada i Z86 v lokalitě Vršany, může 
p ímo na velkostroji sledovat i jeho osádka. Foto: (pim)

Chatu Barbora v Českém Jiře-
tíně už zase mohou využívat 
zaměstnanci těžebních spo-
lečností. 
„Od počátku letošního roku byla 
chata uzavřená, měnil se nájem-
ce a bylo potřeba udělat nezbytné 
úpravy, mimo jiné topení, koupel-
ny, ale zčásti i vybavení,“ vysvět-
lil Pavel Murcko, místopředseda 
Sdružení odborových organiza-
cí skupiny Czech Coal, které ob-
jekt vlastní.
V horské chatě s kapacitou 
46 lůžek ve 2 – 6 lůžkových po-
kojích zaplatí nocležníci i nadále 
celoročně 250 korun za noc, dě-
ti mají slevy. „Zaměstnanci mo-
hou na ubytování využít příspě-
vek ze sociálního fondu, členové 
sdružení odborových organizací 
mají nárok na další slevu,“ dopl-
nil Murcko.  Podrobnosti najde-
te na webu www.chata-barbora.
cz, rezervace lze zajistit telefo-
nicky na čísle 775 418 688. (red) 

Barbora v provozu

Když si člověk potřebuje od-
počinout, vezme si dovole-
nou a jede do lázní. Uhelné 
rypadlo takovou možnost 
nemá, „relaxuje“ při čtvrtlet-
ní revizi. 
Při ní se mu opraví všechny 
opotřebované části, vyčistí se 
a promaže, aby se za pár týd-
nů mohlo opět vrátit v plné síle 
do provozu. 
Jedno ze dvou uhelných rypa-
del ve Vršanech - KU300/K107  
má jednu takovou revizi právě 
za sebou. Osádka velkostroje, 
údržba a další irmy za tři a půl 
dne stroj kompletně prohléd-
li, opravili kabelové lávky pro 
napájení jeřábků, dále výsun 
a pohon kolesa. 
Báňští záchranáři se postarali 
o výškové práce, když důklad-
ně namazali zdvihová lana. 
Při kontrole elektrického za-
řízení velkostroje se údržbá-
ři zaměřili na revizi vysokého 
napětí, včetně takzvané krouž-
kové komory a na opravu re-
verzačního kiosku. 
Fotoreportáž z revize velko-
stroje KU300/K107 najdete 
na poslední straně tohoto čísla 
Důlních novin.                            (red)

Rypadlo je zpět
Zvláštní koryto či rýha se 
tvoří na jihozápadních 
svazích vnitřní výsypky lo-
mu Vršany, kterou právě 
„dosypává“ zakladač Z86. 
Zaměstnanci úseku skrýv-
ky tomuto místu říkají 
průplav Matouš podle zá-
stupce vedoucího. 
Svým způsobem to průplav 
je, protože toto uměle vy-
budované koryto bude v bu-

doucnu sloužit k odvodnění 
svahů výsypky a přirozenou 
cestou se tudy bude svádět 
voda do hlavní čerpací sta-
nice. „Už když se zpracovává 
takzvaný Souhrnný plán sa-
nací a rekultivací, máme zá-
kladní představu o tom, jak 
se bude terén odvodňovat. Na 
tomto území vzniknou v bu-
doucnu čtyři velké a dvě ma-
lé průtočné nádrže, které bu-

dou končit ve zbytkové jámě 
po lomu Vršany,“ vysvětlil 
Oldřich Novotný, vedou-
cí oddělení rekultivací a po-
zemků Vršanské uhelné. Na 
výsypce se ale počítá i se sa-
movolným vznikem vodních 
ploch.  
Ačkoli by „průplav“ měl za-
čít naplno sloužit svému 
účelu až po skončení báň-
ské činnosti a zastavení čer-

pání důlních vod v této čás-
ti Vršan, už nyní by mohl být 
účinný například během pří-
valových dešťů. 
V současné době se v jeho 
bezprostředním okolí do-
končují odvodňovací příko-
py a už na podzim by se sem 
měla svádět voda z paty vý-
sypky, která pak vlivem gra-
vitace bude odtékat do hlav-
ní čerpací stanice.              (red)      

Při zakládání výsypky vznikl průplav

Na kurty i do lesa

Průplav Matouš se tvo í p i rekultivaci jihozápadních svahů Vršan. Foto: (pim)

„Na to, jak v květnu a červnu 
byly minimální srážky, jsme 
u obilovin zaznamenali vyš-
ší výnos než vloni, zhruba tři-
cet až čtyřicet metrických cen-
tů z hektaru. To je v našich 
podmínkách a při suchém po-
časí poměrně slušný výsledek,“ 
zhodnotil Tomáš Šolar, ředitel 
společnosti Rekultivace. Spo-
lečnost těší, že se na plochách 

po těžbě povedlo vypěstovat 
pšenici, která má velmi dobré 
potravinářské parametry. Za 
prodej obilí utrží zhruba mili-
on korun, což zhruba odpoví-
dá loňským tržbám. 
Z obilovin Rekultivace pěstují 
ječmen a pšenici, na příští rok 
už část polí oseli i řepkou. Pro 
vlastní potřebu pěstují hořčici 
a také pícniny, které slouží ja-

ko krmivo pro čtyřicet krav 
pasoucích se na vnitřní vý-
sypce lomu Vršany. „Pro krávy 
máme už připravených zhru-
ba 1200 balíků sena. To by 
jim mělo vystačit na celou zi-
mu,“ doplnil ředitel.  A zatím-
co pícniny už si díky nakou-
peným strojům dokážou sami 
sklidit i zpracovat, kombajny 
si v hlavní sezoně půjčují. 

Rekultivace obhospodařu-
jí kolem čtyř set hektarů 
zemědělských ploch, z to-
ho zhruba 150 hektarů tvo-
ří pole určená pro pěstová-
ní obilí. A zemědělské plo-
chy se stále zvětšují. Dalších 
38 hektarů přibude po ukon-
čení rekultivačních prací 
v okolí lokality Jan Šverma. 
„Než tu začneme něco pěsto-
vat, bude to chvíli trvat. Nej-
dříve musíme realizovat re-
kultivační agrocyklus, který 
trvá zpravidla 3 roky,“ uvedl 
Šolar.                                      (red)

Rekultivační žně dopadly nad očekávání
Překvapivě dobrou úrodu ohlásila společnost Rekultivace. Sklizeň ze-
mědělských plodin na rekultivovaných plochách ukončila již ve dru-
hém srpnovém týdnu s vyššími výnosy než loni. 

Hlubináři sídlí od srpna na Armádě
V nových koupelnách pro hlubiná e na Armádě musela vzniknout i lampovna. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
Nakonec v areálu zůstane jen 
několik externích irem. 
Správa Dolu Kohinoor nově 
sídlí v nejvyšším patře bu-
dovy SVAPO na lokalitě ČSA 
spolu s úseky uhlí a skrývky 
ČSA a také společností Czech 

Coal Power. „K dispozici má-
me také jednu montážní ha-
lu, kde dříve býval sklad, ny-
ní zde našli útočiště báňští 
záchranáři,“ doplnil Kotrba-
tý. Pro potřeby hlubinářů se 
upravovalo také nejvyšší pat-
ro koupelen za správní budo-

vou Sev.en v lokalitě ČSA, kde 
vznikly takzvaná čistá a špi-
navá šatna i lampovna. 
V chodbicích svahů lomu ČSA 
pracuje v současné době ve 
dvanáctihodinových smě-
nách od pondělí do pátku při-
bližně 210 hlubinářů.       (red)
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Zkoušky a přezkoušení za-
městnanců, kontakt se státní 
báňskou správou, dozor při 
kontrolách například kraj-
ských hygieniků, vytváře-
ní vnitřních předpisů nebo 
spolupráce při jejich vzniku 
– i to patří do pracovní ná-
plně bezpečnostního tech-
nika. „Obecně by se dalo říct, 
že velká část činností bez-
pečnostního technika vyplý-
vá z povinností stanovených 
buď obecnými, nebo vnitřní-
mi firemními předpisy,“ po-
znamenal Radek Dufek, kte-
rý tuto profesi dělá už dva-
cet let a je bezpečnostním 
technikem Vršanské uhelné. 
Také může a často to dělá  - 
vyrazit sám na kontrolu pra-
covišť.
Díky prověrkám, zkouškám 
a školením projdou jeho ru-
kama prakticky všichni za-
městnanci firmy. Do sezna-
mování s bezpečnostními 
pravidly jsou zapojeni také 
vedoucí jednotlivých úseků 
a velkou odpovědnost z hle-
diska bezpečnosti mají re-
vírníci. „Zkoušky a školení 
zaměstnanců jsou buď pra-
videlné, obvykle jednou za 
tři roky, nebo nárazové, kte-
ré se konají většinou z důvo-
du změny zařazení zaměst-
nanců. Prověrky však pro-
bíhají na všech pracovištích 
každý rok, což znamená pro-
jít všechna pracoviště. Zabe-
re to měsíc a půl nepřetržité 
každodenní práce,“ uvedl Du-
fek. Bezpečnostní školení je 
povinné i pro zaměstnance 
dodavatelských firem, kte-
ří pracují v báňských provo-
zech. „Ročně provádím 170 

až 180 školení dodavatel-
ských organizací,“ doplnil 
Dufek. 

Zkouškám se nevyhne
V hierarchii těžební spo-
lečnosti odpovídá za bez-
pečnost práce závodní lo-
mu a k tomu má speciali-
zovaný útvar, ve Vršanské 
uhelné útvar bezpečnosti 
a životního prostředí, kam 
kromě bezpečnostního tech-
nika patří i technik požár-
ní ochrany, referent obrany 
a ochrany a specialista pro 
environmentální oblast. Pro 
to, aby člověk mohl vykoná-
vat profesi bezpečnostního 
technika, musí mít takzva-
nou odbornou způsobilost. 
Ta je dána obecně platný-
mi předpisy, které požadují 
vzdělání a délku praxe. Své 
znalosti musí bezpečnostní 
technici pravidelně proka-
zovat zkouškou před komisí 
státní báňské správy dle vy-
hlášky 298/2005 Sb. Záro-
veň všichni technici bezpeč-
nosti a hygieny práce musí 
složit zkoušku před komi-
sí akreditované společnosti, 
která vydává osvědčení k za-
jišťování úkolů v prevenci ri-
zik. „Obě odborné způsobi-
losti se ověřují jednou za pět 
let. U bezpečnostního techni-
ka v těžební společnosti nejen 
podle běžné legislativy ale 
také podle báňských předpi-
sů, takže musím absolvovat 
dvojí přezkoušení během té-
to periody. Mne přezkoušení 
čeká příští rok,“ vysvětlil Du-
fek. Na této pozici je ve Vr-
šanské sám, „svého“ bezpeč-
nostního technika ale mají 

i Severní energetická a Coal 
Services.

Úraz od a do z
Nepříjemnou součástí prá-
ce bezpečnostního techni-
ka je řešení pracovních úra-
zů. Od jejich evidence až po 
spolupráci s báňským úřa-
dem v případě závažnějších 
pracovních úrazů. „Musím 
vyhodnotit, k čemu došlo a co 
bylo příčinou. I v tom mi po-
máhají vedoucí úseků pří-
padně další odborní pracov-
níci. Pokud jde o závažnější 
úraz, ustaví se na vyšetře-
ní události komise. Po došet-
ření úrazu předkládám zá-
vodnímu lomu výsledek šet-
ření včetně návrhu opatření 
proti opakování pracovních 
úrazů,“ konstatoval Dufek. 
Hlavně se musí zjistit, zda 
k úrazu došlo kvůli systé-
mové chybě, chybě ze stra-
ny zaměstnance nebo zda 
šlo o běžnou neopatrnost 
či o jednání vyplývající z ri-
zika práce. Po vyhodnoce-
ní úrazu se některé závěry 
zapracovávají do interních 
bezpečnostních směrnic. 
„Naše firemní předpisy má-
me zpracované velmi detail-
ně a velmi pečlivě vyžaduje-
me jejich dodržování. Odráží 
se to v nízkém počtu pracov-
ních úrazů. Od začátku letoš-
ního roku registrujeme pou-
hé tři,“ vyzdvihl bezpečnost-
ní technik. 

Jak na rizika
Každá vykonávaná činnost 
s sebou nese určitá bezpeč-
nostní rizika a technik je musí 
zjistit, popsat a zpracovat do 
vnitřních norem společnosti. 
Někde je ale úplně odstranit 
nejde, a tak zůstává nejúčin-
nější obranou například pou-
žití kvalitních pracovních po-
můcek. Najít ty nejvhodnější 
je rovněž úkolem bezpečnost-
ního technika. Mimochodem 
vybrat třeba správnou pra-
covní obuv, která bude mít 

odpovídající bezpečnostní 
parametry a ještě bude po-
hodlná a bude možné ji nosit 
celoročně, není vůbec snad-
ný úkol. 

Čísla a zase čísla
Bezpečnostní technik si také 
musí rozumět s čísly. Nejrůz-
nější statistické výkazy jsou 
povinné nejen ze zákona, ale 
dělají se i pro interní potřebu. 
„Statistiky zpracováváme mě-
síčně, půlročně a ročně,“ do-
dal Dufek.                        (pim)
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ANKETA
Jakým způsobem 
slavíte Den horníků?

Jaroslav Pohunek
Vršanská uhelná
Vždycky jsem Den hor-
níků slavil na hipodro-
mu s kolegy, ačkoli letos 
jsem trochu na vážkách, 
jestli vyrazím. 

Kristýna Voráčková, 
SOO CCG
V mém případě už se to 
několik let nemění, pro-
tože každoročně vyrážím 
na oslavy Dne horníků, 
které se konají na mos-
teckém hipodromu. 

Josef Zuzčak
Czech Coal Power
Pokud hlídám vnoučata, 
vyrážím s nimi na hipo-
drom, ale občas, pokud 
je to potřeba, ho využí-
vám třeba k pochůzkám 
po úřadech.

vv

Stanislav Brož
Vršanská uhelná
Slavím na hipodromu, 
pak společně s ostatní-
mi členy Spolku severo-
českých havířů vyrážíme 
do průvodu při Mostec-
ké slavnosti. A připravu-
jeme se také na říjnový 
Skok přes kůži. 

KDYŽ SE ŘEKNE
PADESÁTKA
Může znamenat povolenou 
rychlost v obci, minci této 
hodnoty, narážku na věk ko-
legyně, případně oblíbený ly-
žařský závod. Když ale tu-
hle magickou číslici vysloví-
te před elektrikářem, zbystří. 
Jde totiž o jakousi „Bibli“ kaž-
dého elektrikáře nejen na 
šachtě. Zkráceně se tak totiž 
říká Vyhlášce Českého úřadu 
bezpečnosti práce a České-

ho báňského úřadu č. 50/78 
Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 
A právě podle této vyhlášky 
musí každý s elektrotechnic-
kou kvali ikací projít každé 
tři roky přezkoušením. Netý-
ká se ale pouze této profese, 
na šachtě je zčásti závazná 
i pro strojaře nebo technický 
dozor. Je však pouze jednou 
z mnoha legislativních no-
rem, kterými se zaměstnanci 
na šachtě musí řídit.          (red)

CO MUSÍ UMĚT BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
  Jeho profesi speci ikují vyhlášky č. 298/2005 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb.

  Musí mít minimálně bakalářské vzdělání a alespoň 2 roky odborné praxe, při dosažení 
pouze středoškolského vzdělání je odborná praxe dvojnásobná.

  Složit zkoušky bezpečnostního technika před státní báňskou správou. 

  V pravidelných intervalech prokázat svou odbornou způsobilost dle zákona 
č. 309/2006 Sb.

Někte í elektrotechnici mají ještě témě  původní vydání vyhlášky. Foto: Archiv DN

Práce bezpečnostního technika nikdy nekončí
Nikdo mu neřekne jinak než „bezpečák“ a zdale-
ka jen nehlídá, jestli se v provoze nosí ochranné 
přilby. Na dodržování pravidel bezpečné práce 
dohlíží, ale k tomu má bezpečnostní technik ješ-
tě řadu dalších povinností. 

Nové atrakce, při nichž si 
návštěvníci vyzkouší svou 
fyzickou zdatnost a šikov-
nost, nabídne letošní Den 
horníků. 
Místo tradičních kolotočů 
zvolili organizátoři lidský 
stolní fotbal, siloměr - kla-
divo, nafukovací stěnu mou-
cha, skákací hrad, nafukova-
cí skluzavku a rodeo na elek-
trickém býkovi.  
Osmého září na hipodromu 
tak bude nejen skvělá zába-
va, ale i příležitost k aktivní-
mu pohybu. Při stolním lid-
ském fotbalu si například 
zahrají šest nebo tři hráči 
na každé straně, připevnění 
k tyči, takže se pohybují pou-
ze do stran. Utkání trvá mezi 
pěti až deseti minutami. Po-
kud vás zláká moucha, pak se 
nejprve obléknete do samo-
lepicího obleku a skokem na 
stěnu se budete snažit dostat 
co nejvýš a co nejpřesněji ke 
středu plochy. 
Po sportovním výkonu se 
můžete nechat vyfotit ve fo-
tokoutku, který nabídne i ty-
picky hornickou kulisu a re-
kvizity. Pro návštěvníky Dne 
horníků je připravena i řada 
kulturních vystoupení, kom-
pletní program najdete na 
straně 12 těchto Důlních no-
vin.                                       (red)

Moucha na pouti

Systém sice dokáže přečíst 
název s 255 znaky, ale počítá 
se celá cesta, tedy i názvy slo-
žek, v nichž je soubor uložen. 
Pokud tedy svůj soubor po-
jmenujete například „Smlou-
va o smlouvě budoucí s ne-
určitou irmou z 31. 3. 2017.
doc a uložíte jej do třetí slož-
ky v adresáři s podobně dlou-
hým názvem, je pravděpo-
dobnost, že se vám soubor 
už následně nepodaří otevřít, 
poměrně vysoká.  „Ideálně by 
měl mít soubor v názvu maxi-
málně osm znaků a je jedno, 
zda písmena či čísla. Dobré je 
dávat na začátek názvu napří-
klad datum, ale začínat nejpr-
ve rokem, následně uvést mě-
síc a na konec den. Pomáhá to 
i při archivaci a řazení soubo-
rů podle názvu,“ objasnil Zde-
něk Pergl, IT manažer spo-

lečnosti Infotea. Stejně tak 
by se uživatelé měli vyhýbat 
v názvech souborů speciál-
ním znakům, například něko-
lika tečkám (místo nich třeba 
použít podtržítko). Soubory 
s příliš dlouhými názvy mo-
hou jít občas i obtížněji zálo-
hovat.

Bez háčků a čárek
Někdy dokáže zavařit i diakri-
tika v názvech souborů, potí-
že mohou nastat třeba při po-
sílání elektronickou poštou, 
případně při tisku. Většina 
softwaru je angloamerické-
ho původu a pouze se počeš-
ťuje, takže daný program ne-
bo zařízení si občas nedoká-
že s českými znaky poradit. 
Je proto lepší diakritiku ne-
používat.  Řešení přitom ne-
ní nijak náročné. „Obvykle sta-

čí soubor pouze přejmenovat, 
případně přejmenovat adre-
sář a celý problém je vyřešen,“ 
poradil Pergl.

Hlaste vše a včas
Pozornost se vyplácí i při 
ukládání souboru. Bezmyš-
lenkovitě kliknout na tlačítko 
uložit, může znamenat ma-
lér. Programy totiž při uklá-
dání souboru samy nabízejí 
jako název obvykle první vě-
tu z textu případně jeho nad-
pis. Soubor se sice automatic-
ky uloží, ale už ho nemusíte 
otevřít. Bezmyšlenkovitě „od-
klikat“ každé okno, které vy-
skočí na monitoru, se může 
vymstít a nemusí jít jen o to, 
že si špatně uložíte soubor. 
Může se jednat třeba o dů-
ležité upozornění například 
od antivirového programu. 

„Ve chvíli, kdy jakýkoli pro-
blém nastane, je dobré oka-
mžitě to hlásit na HelpDesk 
společnosti Infotea na tele-
fonní číslo 8888. Nemá smy-
sl řešení jakékoli závady, byť 
se může zdát banální, odklá-
dat. Nebát se zavolat, že se 
zesměšní. Velmi často také 
uživatelé nahlásí problém až 
v okamžiku, kdy je už oprav-
du pro ně akutní. Uživatel 
zavolá, že například tiskár-
na dělá pruh, černou teč-
ku… a teď HNED potřebu-
je vytisknout velmi důležitý 
dokument. Přitom tiskárna 
má tuto vadu třeba již čtr-
náct dní. A pak se diví, že po-
moc nemůže přijít hned. Pra-
covníci HelpDesku jsou tu od 
toho, aby poradili, vysvětli-
li a problémy vyřešili, ale je 
lepší, když si mohou výjezd na 
konkrétní místo naplánovat 
a případně vyřešit několik zá-
vad v daném místě najednou 
bez zbytečného přejíždění. Je 
to tak efektivnější.“ zdůraznil 
Pergl.                                       (red)

Hodně asu tráví bezpe nostní technik u po íta e. Foto: (pim)

Možná jste se už setkali s tím, že soubor, který jste si před okamžikem ulo-
žili do počítače, nejde otevřít.  Může být poškozený, často ale chyba bývá 
mnohem prostší. Má příliš dlouhý název a počítač si s ním neporadí. 

Bezmála půl roku trvala generální oprava motorové lokomotivy 709.7, kterou si vlastními silami opravova-
li v dílně železni ních kolejových vozidel na lokalitě Obránců míru. V letošním roce tu podobným způsobem 
opraví hned několik strojů. Podrobnosti o generálce motorové lokomotivy se dozvíte v p íštím ísle Důlních 
novin.  Foto: (pim)

Z dílny se vrací zpět na koleje

Zmatky v počítači si často děláme sami
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„Naší snahou bylo vrátit se 
prostřednictvím Barevného 
Benediktu tak trochu ke ko-
řenům vzniku této akce. Za-
chovat tu silnou vazbu na 
region i možnost setkání li-
dí s jejich oblíbenými uměl-
ci a nakonec při aukci před-
stavit týdenní práci malířů, 
kdy si kdokoli z návštěvníků 
může odnést některý z obra-
zů domů,“ vysvětlil Jan Če-
pelák, jeden z organizátorů. 
„Líbila se nám možnost za-
chovat určitou symbiózu me-
zi umělci a lidmi, kteří si pak 
mohou doma na zeď pověsit 
ručně malované umění a ne 
plakát,“ doplnila Doris Te-
sárková Oplová, výtvarnice, 
která tráví v Mostě léto už 
pošesté a pomáhá i s organi-
zací akce. 
Barevného Benediktu se le-
tos zúčastnilo devět výtvar-
níků. Od těch, kteří sem jezdí 
už od prvopočátku, jako jsou 
Roman Křelina s Josefem 
Zedníkem, přes Doris Te-

sárkovou Oplovou a Jarosla-
va Máslera, po umělce s vý-
raznou vazbou ke zdejšímu 
regionu, k nimž patří Sylva 
Prchlíková, František Bod-
lák nebo Milan Rehák. Nej-
mladší generaci výtvarníků 
zastupovaly Anna Sypěnová 
a Eliška Kozlíková. „Původně 
jsme oslovili dvanáct umělců, 
ale někteří se omluvili. Kaž-
doročně tu bývá tak desítka 
výtvarníků, což je optimální 
počet. Snažíme se hlavně o to, 
aby se sešla příjemná parta 
lidí a vznikla dobrá atmosfé-
ra, což se beze zbytku podaři-
lo,“ doplnil Čepelák.  
Právě příjemné prostředí lá-
ká malíře na Benedikt. „Ne-
hrajeme si tu na vysoké umě-
ní, naopak je velmi milé, že se 
tu setkávají profesionální vý-
tvarníci s umělci, kteří nemají 
klasické akademické vzdělá-
ní a malují z lásky a pro ra-
dost.  Všechny letos napros-
to okouzlil František Bodlák, 
který celý život pracoval ja-

ko strojvedoucí a maloval jen 
pro zábavu. Je duchem pořád 
malý kluk, který kolem sebe 
šíří dobrou náladu a své okolí 
baví i zpěvem a hraním na ky-
taru nebo harmoniku,“ uved-
la Doris Tesárková Oplová. 
Ani  Milan Rehák není „vyu-
čený“ malíř. V uplynulých le-
tech na sympóziích na Bene-
diktu fotografoval, až vloni 
se rozhodl věnovat malová-
ní. Absolvoval kurz špachtlo-
vání, za rok vytvořil asi stov-

ku obrázků a letos si k němu 
někteří ostřílení kolegové 
chodili pro radu. 
Celotýdenní snažení uměl-
ců jako vždy vyvrcholilo ver-
nisáží a symbolickou aukcí, 
kdy si mohli návštěvníci Be-
nediktu koupit některé z děl 
přítomných malířů. „Každý 
má své tempo práce a za re-
lativně krátkou dobu jedno-
ho týdne se toho příliš stih-
nout nedá. Každý z malířů 
proto přiváží i nějaká díla 

z domova, která pak zájem-
cům nabídne,“ doplnil Čepe-
lák. Podle jeho slov se s Ba-
revným Benediktem původní 
malířské sympozium neztra-
tí. Pod touto hlavičkou by se 
zde i nadále mohli scházet 
mladí a talentovaní výtvar-
níci. „Myšlenka je taková, že 
by se obě akce mohly střídat 
a příjemně se tak doplňovat, 
ještě se ale uvidí,“ nastínil zá-
měry do budoucna Jan Čepe-
lák.                                       (red)

Malíři přijeli do Mostu na Barevný Benedikt
I  tradice někdy potřebuje změnu. Přesně to 
si řekli organizátoři oblíbeného malířského 
sympozia na mosteckém Benediktu, které se 
tentokrát konalo pod názvem Barevný Bene-
dikt.  Nezměnil se ale jeden z hlavních partne-
rů akce, kterým již několik let zůstává Vršan-
ská uhelná. 

Barevný Benedikt zakon ila aukce obrazů jednotlivých výtvarníků. Foto: (pim)

Přesně tolik se jich dvacátého 
září vydá na Cestu za pozná-
ním uhlí s podtitulem Uhelná 
maturita. Projekt společně při-
pravují už třetím rokem Vršan-
ská uhelná a Ekologické cent-
rum Most pro Krušnohoří a le-
tos si ho zájemci mohli vybrat 
z nabídky grantového progra-
mu Chytré hlavy pro Sever. 
„Cílem projektu je umožnit stu-
dentům, aby v průběhu pěti etap 
blíže poznali hnědé uhlí jako ne-
rostné bohatství České republi-
ky, způsoby jeho těžby, chemické 
a fyzikální vlastnosti, výzkumné 
projekty související s jeho těž-
bou, užitím i rekultivací kraji-
ny po ukončení těžby, ale i vý-
voj horního práva od historie po 
současnost a také možnosti vyš-
šího vzdělávání v báňském obo-
ru,“ objasnila Martina Černá, 
vedoucí ekologického centra. 
Za poznatky o uhlí vyrazí ten-
tokrát studenti mostecké Vyšší 
odborné školy ekonomické, so-

ciální a zdravotnické, Obchod-
ní akademie, Střední pedago-
gické školy a Střední zdravot-
nické školy do povrchového 
lomu, Podkrušnohorského 
technického muzea, navští-
ví Elektrárnu Počerady, mos-
tecké pracoviště Vysoké školy 
báňské i Výzkumný ústav pro 
hnědé uhlí. 
Stejně jako v předešlých letech 
využijí studenti všechno, co se 
dozví, ve svých prezentacích, 
které musí zpracovat na zvo-
lené „uhelné“ téma a předvést 
před odbornou porotou slože-
nou ze zástupců těžební spo-
lečnosti, školy a ekologického 
centra. „Studenti budou pre-
zentovat nejen znalosti nabyté 
v průběhu Cesty za poznáním 
uhlí, ale také informace a po-
znatky, které si sami vyhleda-
jí či nastudují,“ doplnila Černá. 
Nejlepší tým se může těšit na 
věcné ceny od Vršanské uhel-
né a účastnický certi ikát. (red)

Zkusí si maturitu z uhlí

Novinářské vzdělání zúroči-
la nejdříve v týdeníku Rozvoj 
a následně v Deníku Mostec-
ka, kde se zabývala školstvím 
a sociální problematikou, což 
bylo nejblíže její povaze. Všich-
ni, kdo s ní měli někdy možnost 
pracovat, poznali, že samozřej-
mou součástí její práce byly zá-
jem a snaha pomáhat svému 
okolí, které daleko přesahova-
ly hranice běžné novinářské 
práce. 
Na začátku nového tisíciletí na-
stoupila do nově vznikajícího 
odboru komunikace tehdejší 
Mostecké uhelné společnosti. 
V jejích nástupnických společ-
nostech působila až do odcho-
du do důchodu letos v dubnu. 
I tady uplatnila znalosti ze své 
původní profese, s jejími texty 

se mohli setkávat čtenáři Důl-
ních novin. Byla připravená po-
kračovat v práci dál jako exter-
ní spolupracovník Uhelného 
safari, kterému se v posled-
ních letech věnovala v rám-
ci svých pracovních povinnos-
tí, a stalo se doslova její srdeční 
záležitostí. Ochotně prováze-
la zájemce po rekultivovaných 
plochách a trpělivě je sezna-
movala s proměnami tohoto 
kraje. Předávala turistům, škol-
ním exkurzím, ale i specializo-
vaným irmám nebo ilmovým 
štábům přijíždějícím na Mos-
tecko informace o zdejším ži-
votě a byla to především její 
zásluha, že odtud řada lidí od-
jížděla s naprosto odlišným po-
hledem na Mostecko, než s ja-
kým přijeli.                              (red)

Šachta byla pro Růženu Martínkovou víc než práce

Růžena Martínková s jednou z mnoha zahrani ních exkurzí, kterým během let ukázala nejen těžební lokali-
ty, ale p edala i spoustu informací o Mostecku. Foto: Archiv DN

Oblíbený inline maraton se 
letos už počtvrté vrací na 
mosteckou Matyldu a opět se 
pojede pod hlavičkou Vršan-
ské uhelné. I když se nejdel-
ší závod na deset kol kolem 
rekultivovaného jezera poje-
de jako mistrovství ČR, orga-
nizátoři nezapomínají ani na 
amatérské jezdce. O zábavu 
bude kolem jezera postaráno 
celý víkend od 2. do 3. září. 
„Začínat se bude stejně jako 
v uplynulých letech už v sobo-
tu. Připravili jsme ale jednu no-
vinku. Tou je závod pro Světluš-
ku pojmenovaný Skate 4 Run 4, 
což znamená, že závodníci jedno 
kolo pojedou na bruslích a jedno 
poběží,“ vysvětlil Jan Chejn, or-
ganizátor akce. Cílem pořadate-
lů je dostat k Matyldě co největ-
ší počet návštěvníků a přilákat 
i ty, kdo sem chodí nejen jezdit 
na kolečkových bruslích, ale ta-
ké běhat. Na sobotní podvečer 
organizátoři připravili kulturní 
program a také noční jízdu s če-
lovkami a hudbou. 
Hlavním soutěžním dnem bude 
už tradičně neděle, kdy odstar-

tují závody těch nejmenších 
na srážedlech a budou násle-
dovat další kategorie. V jed-
nu hodinu po poledni vyrazí 
závodníci na Mosteckej tucet, 

tedy na tři kola kolem Matyl-
dy, a v 15:00 hodin odstartu-
je hlavní závod - Open Vršan-
ská uhelná maraton. „Oproti 
loňsku jsme udělali u hlavního 
závodu drobnou změnu. V mi-
nulosti startovali registrovaní 
závodníci a hobby jezdci spo-
lečně, letos jsme se rozhodli pro 
takzvaný posunutý start, kdy 
hobby jezdci budou startovat 
o několik vteřin později,“ dopl-
nil Chejn. A kdo si bude chtít 
poměřit své schopnosti, bu-
de mít šanci, protože i letos se 
do Mostu chystá několikaná-
sobná olympijská medailist-
ka v rychlobruslení Claudia 
Pechsteinová, která si mostec-
kou inline dráhu vyzkoušela 
už dvakrát a velmi si ji oblíbila. 
Na webových stránkách zá-
vodů se dosud zaregistro-
valo 178 závodníků „Každý 
rok se počet závodníků zvy-
šuje a naší metou je dosáh-
nout magické pětistovky, snad 
se to brzy podaří,“ pozname-
nal Chejn. Další podrobnosti 
o závodech najdete na webu 
www.most42inline.cz.       (red)

Kdo porazí rekordmanku Claudii

Claudia Pechstein dorazí na Ma-
tyldu i letos. Foto: Archiv DN

Krátká těžká nemoc ukončila život Růženy Mar-
tínkové, dlouholeté regionální novinářky a v po-
sledních více než patnácti letech specialistky 
v odboru komunikace nejprve Mostecké uhelné 
a naposledy Severní energetické. Pro kolegy, ale 
i  ostatní, kteří se s  ní setkali, to byla Růženka, 
laskavá, dobrosrdečná, obětavá, empatická. 

Třicet čtyři mosteckých středoškoláků bude 
skládat na podzim maturitu navíc. 
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Letos se vám poda ilo najít 
hroby ze starší doby bronzové 
(tedy asi 2 tisíce let p ed Kris-
tem). Byl to nález p ekvapivý 
nebo jste hroby v této lokalitě 
ekali?

Pohybujeme se v Hořanech od 
roku 2014. Z počátku jsme byli 
oboustranně skeptičtí, jak my, 
tak zástupci lomů, protože te-
rén tu byl už překopán, vytě-
žen a hodně pozměněn. Nej-
těžší bylo vůbec se v prostoru 
zorientovat. Jádro vsi už bylo 
odtěženo, takže pracujeme na 
okraji zástavby Hořan, kde by-
ly pod domy z 19. století zbyt-
ky pravěkých obydlí. V minu-
lých letech jsme nacházeli pře-
devším pozůstatky sídlištní 
složky, pohřebiště nám zatím 
chybělo.

Když se dívám na mapu ‒ 
z jedné strany Slatinická 
výsypka, z druhé důl Vrben-
ský. Zbývá jen úzký proužek 
nep ekopaného území, po 
němž se ale léta pohybuje 
těžká technika... Jak víte, kde 
hledat?
Pomáhají nám starší nále-
zy. Na Mostecku byla husto-
ta pravěkého osídlení znač-
ná. V okolí hořanských cihelen 
nacházely místní děti nádoby 
a kosti a přinášely je do zdej-
šího gymnázia, kde jim místní 
učitelé dějepisu věnovali vel-
kou pozornost. První arche-
ologové tam proto přicházeli 
již v 70. letech 19. století, po-
kračovalo to o sto let později 
při přípravě těžby. Bylo to ale 
v době, kdy se bouralo množ-
ství vesnic i středověký Most, 
takže na důkladný archeolo-
gický průzkum Hořan chybě-
ly kapacity.

Jaké máte plány s nálezy 
z Ho an?
Příští rok budou ještě výzku-
my pokračovat a potom bych 
rád udělal nějakou menší ex-
pozici v mosteckém muzeu 
věnovanou celé historii vsi od 
pozdní doby kamenné až do 
20. století. Nemělo by to být 
smutné, spíš příjemná vzpo-
mínka.

Zbouraných vesnic, kde jsou 
nějaké nálezy, je mnoho. Pro  
právě Ho any?

Podstatné je hlavně množ-
ství poznatků, které dnes má-
me. Archeologie ve svých me-
todách velmi postoupila. Do-
kážeme modelovat původní 
terén, což nám dává novou 
možnost, jak vyprávět příběh 
vesnice. Návštěvnicky atrak-
tivní bude určitě mincovní po-
klad ze 14. století s pražský-
mi groši, rekonstrukce hrobů 
s kostrami nebo tyto nádher-
né nádoby z hrobů (na snímku 
– pozn. red.).

To asi není obvyklé, že jsou 
takto zachovalé v celku?
Je to rozhodně unikátní, vět-
šinou bývají rozpadlé. Když 
si představíme, co všechno za 
těžkou techniku nad nimi jez-
dilo... Obvykle také nebývá ke-
ramika vkládaná do hrobů tak 
kvalitní jako ta, kterou naši 
předci běžně používali. Tro-
chu to šidili. Tohle je ale nád-
herně ručně tvarovaná kera-
mika, navíc s překrásnou vypi-
chovanou výzdobou. Myslím, 
že si přes zimu zkusím udělat 
repliku – jestli vůbec něco ta-
kového bez hrnčířského kru-
hu zvládnu. Museli být velmi 
zruční. Podle literatury v tom-
to období ještě hrnčířství ne-

bylo specializovaným řemes-
lem, ale já nevěřím, že tohle 
udělali běžní vesničané, kte-
ří přišli sedření z pole, uhnět-
li hlínu a vytvořili takhle krás-
ný džbán. 

Jak se vám spolupracuje 
s horníky?
Za ty čtyři roky se naše vzta-
hy proměnily. Od dělníků po 
vedení se na nás chodí dí-
vat, je vidět, jak je to zajímá. 
Když jsme vyzvedávali hro-
by, skoro bych mluvil o do-
jetí. Myslím, že už nevníma-
jí archeologii jako nutné zlo, 
a to mě hrozně těší. Navazu-
je to na vztahy v 60. až 80. 
letech minulého století, kdy 
archeologové nestíhali a sa-
mi horníci jim nosili nálezy 
a prováděli víceméně profe-
sionální sběry materiálu. 

Kterých nálezů si nejvíc 
ceníte?
Záleží na tom, zda se na to dí-
váme z roviny vědecké nebo 
spíš populární. 

Jásáte tedy nad ně ím jiným 
než návštěvník muzea?
Přesně tak. Já vždy jásám 
nad informací, která něja-
kým způsobem doplňuje na-
še poznání o minulosti a úpl-
ně nejlépe s vazbou na témata 
současná. Baví mě třeba ke-
ramika – dnes součást počíta-
čových čipů, před čtyřmi tisíci 
lety to vypadalo tak, jak jsme 
objevili v hrobech u Hořan. 
Teď jsem našel středověkou 
sklárnu u Boče nedaleko Kláš-
terce nad Ohří, což mi udělalo 
obrovskou radost. Nyní je tře-
ba ji prozkoumat, zasadit do 
kontextu a povědět o ní zají-
mavý příběh, a to je práce na 
několik let. 

Sklárna souvisí s vaší ú astí 
v týmu ArchaeoMontan, 
který zkoumá st edověké 
hornictví v Krušných horách. 
Co je na tomto projektu 
unikátní?
To, že je multidisciplinár-
ní. Archeologové umí vyprá-

vět jen část příběhu, potře-
bujeme historiky a v případě 
Krušných hor i geology. Me-
zinárodní spolupráce nám 
v posledních letech chybě-
la. Stávali jsme se trochu ot-
rokem základního archeologic-
kého výzkumu – dálnice, plyno-
vody, stavby – víceméně stále 
stejná práce, hledání s motyč-
kou ve vytyčeném koridoru, 
dohady s investory... a trochu 
mi v tom chyběla věda. Granto-
vá politika v České republice je 
složitá, takže výzkum můžeme 
dělat za své, v noci. Díky projek-
tu  ArchaeoMontan jsme dosta-
li možnost pracovat na výzku-
mech, ale i publikovat na me-
zinárodní úrovni a hlavně být 
obklopeni servisem ostatních 
vědeckých disciplín, což nám 
umožňuje podat ucelený pří-
běh krajiny.

Pro  ho pot ebujeme?
I zkoumání osídlení Krušných 
hor má význam pro součas-
nost, třeba v souvislosti s kli-
matickými změnami. Ve stře-

dověku se běžně pěstovalo 
na horách ve vysokých nad-
mořských výškách obilí, by-
ly tam vinohrady, teploty byly 

tehdy o nějakých 5 až 6 stup-
ňů vyšší. Z historie tak může-
me dovodit, jak se člověk při-
způsobuje klimatickým pod-
mínkám. Stejným tématem je 

voda – lidé některé z těchto 
vesnic totiž opustili kvůli ne-
dostatku vody, a ten nám hro-
zí i dnes.                                   (kat)           
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Martin Volf
35 let, Most

  archeolog Ústavu archeologické památkové péče seve-
rozápadních Čech

  studoval Filozo ickou fakultu Univerzity Karlovy

  jeho hlavním tématem je středověk, zejména středově-
ká keramika a sklářství

  podílel se například na výzkumu v jáchymovském pod-
zemí, v kostele v Lenešicích, v Přísečnici

  je vedoucím výzkumu v Hořanech na Mostecku

  od roku 2012 působí v česko-německém projektu Ar-
chaeoMontan, který zkoumá středověké hornictví 
v Krušných horách

Nálezy z Hořan patří do mosteckého muzea
Unikátní archeologické nálezy dostaly během prázdnin zaniklou a mno-
hými i  zapomenutou ves Hořany na Mostecku na stránky celostátních 
novin. Jak se hledají poklady na hraně dolu, o plánované expozici v mos-
teckém muzeu i  pátrání po středověkém hornictví v  Krušných horách, 
jsem si povídala s Martinem Volfem, který vede tým Ústavu archeologické 
památkové péče v Mostě pátrající v okolí bývalého Komořanského jezera.

„Navazujeme na vztahy v 60. až 80. letech minulého století, kdy archeologové nestíhali 
a sami horníci jim nosili nálezy a prováděli víceméně profesionální sběry materiálu.“ 

„Jsou zajímavou dominantou 
panoramatu Strupčic a památ-
kou na naši historii,“ říká staros-
ta Luděk Pěnkava. Firma SA-R-
POS, která se specializuje na sa-
nace továrních komínů, právě 
opravuje menší z dochovaných 
cihlových komínů na západním 
okraji Strupčic. Práce skončí 
během září a příští rok se chce 
obec pustit do opravy druhého, 
většího. „Je potřeba je vyspra-
vit, aby zase další desetiletí stály 
a neodpadávaly z nich cihly. Pro 
nás jsou památkou a chceme je 
zachovat,“ vysvětluje starosta.
Oba komíny jsou pozůstatkem 
cihelen, které se ve druhé pů-
li 19. století staly jedním z klí-
čových průmyslových odvětví 
Strupčic. V okolí obce bylo ne-

jen dostatek cihlářské hlíny, ale 
také uhlí pro jejich výpal. Pod-
le historických záznamů pra-
covalo na konci 19. století ve 
Strupčicích 22 cihlářských hutí. 
Vyráběly se v nich nejen cihly, 
ale také střešní tašky či dlažby 
a vyvážely se do širokého okolí, 
neboť byly kvalitní a laciné. Po-
slední ukončily provoz krátce 
po druhé světové válce. Jako pa-
mátka po nich zůstaly dva ko-
míny, u nichž je jedna ze zastá-
vek strupčické naučné stezky.
Plán na turistické využití obou 
komínů představil čtenářům 
Důlních novin už před rokem 
a půl místopředseda Spolku 
přátel památek obce Strupčice 
Miroslav Rokoš. „Všude se ko-
míny bourají, takže už jich mno-

ho nezbývá, přitom je to tech-
nická památka své doby. Proč 
toho nevyužít a neposta-
vit cihlářské muzeum?,“ ře-
kl tehdy v rozhovoru. Že se 
této myšlenky Strupčice ne-

vzdávají, potvrdil i staros-
ta Luděk Pěnkava: „Mělo by 
jít o jednoduché bezobslužné 
muzeum, které přiblíží, jak to 
vypadalo v cihelně přibližně 
před sto lety. Historických fo-

tek máme hodně, staré cihly 
se také určitě ještě najdou.“ 
Stavba malého muzea by 
mohla být součástí opravy 
druhého z komínů v příštím 
roce.                                   (kat)

Strupčice zachraňují bývalé tovární komíny 
Co se starým cihlovým komínem, ke které-
mu už dávno chybí továrna? Ve většině měst 
a obcí jdou na něj s trhavinou, ve Strupčicích 
se rozhodli, že je opraví.

Spolek Energie pod zášti-
tou irem SUMO, Sev.en EC 
a MYKABO připravil pro dě-
ti na Přeloučsku vědecko-
technický kroužek. 
„Chtěli bychom vést děti k ma-
nuální zručnosti, logickému 
a technickému myšlení, bez-
pečnosti práce, ale i ke sluš-
nosti a úctě mezi sebou,“ ře-
kl Jaroslav Horák, jeden z ve-
doucích kroužku. Kroužek 
je určený žákům základních 
škol ve dvou věkových kate-
goriích 3. až 5. třída a 6. až 9. 
třída a byla pro ně nově zre-
konstruována dílna v herně 
Mykaba v centru Přelouče.
Děti se v kroužku seznámí 
se základy elektrotechniky 
od pochopení, co je napětí, 
proud, spotřebič, elektrický 
obvod až po stavbu složitěj-
ších logických obvodů a ro-

botických modelů. Naučí se 
takzvaně bastlit (na koleně 
vyrábět) základní elektro-
technické obvody a chápat 
jejich souvislosti. K tomu bu-
dou používat běžně dostup-
né součástky i moderní so-
istikované stavebnice. Nau-

čí se vrtat, šroubovat, lepit, 
pájet či měřit elektrické ve-
ličiny.
V dílně už se konal i den ote-
vřených dveří, kdy si moh-
ly děti přijít vyzkoušet, co je 
v kroužku čeká. Kdo to ne-
stihl, bude mít další mož-
nost v pátek 1. září v rám-
ci akce SUMOROCK. Při-
hlášky do kroužku mohou 
zájemci posílat nejpozději do 
11. září na adresu info@ener-
giejinak.cz. Více informací 
včetně přihlášky najdete na 
www.energiejinak.cz.  (kapr)

Děti v Přelouči budou „bastlit“

Martin Volf s keramickou nádobou nalezenou v Ho anech. Foto: (kat)

Neziskové společnosti MAS 
Naděje, která sdružuje ně-
které veřejnoprávní, soukro-
mé, podnikatelské a nezisko-
vé subjekty na Mostecku, Lit-
vínovsku a Teplicku, schválilo 
Ministerstvo pro místní roz-
voj Strategii komunitně ve-
deného místního rozvoje pro 
období 2014 – 2020. Pro-
střednictvím plánovaných 
výzev teď bude moci rozdě-
lit do roku 2023 mezi žada-
tele částku zhruba 82 mili-

onů korun na rozvoj obecní 
infrastruktury, zaměstnanos-
ti, zemědělského podnikání 
nebo sociálních a komunit-
ních služeb. MAS Naděje mu-
sí garantovat, že přidělené i-
nanční prostředky rozdělí 
mezi skutečné žadatele účel-
ně, efektivně a transparent-
ně.  Žadatelé o příspěvek zís-
kají potřebné informace na 
www.masnadeje.cz, na tel. 
775 250 233 nebo e- mailu: 
info@masnadeje.cz.            (red)

První ze strup ických historických komínů se za al letos opravovat. Foto: (kat)

Maska rozdělí miliony 

„Letošní ročník měl jed-
nu zvláštnost, která svěd-
čí o tom, jak šikovní byli sou-
těžící. Když jsme totiž sečetli 
body, které jednotlivým štrú-
dlům udělila odborná porota, 
udělili jsme kromě prvního 
a druhého místa také rekord-
ních pět třetích míst,“ připo-

mněl Petr Pillár, starosta Liš-
nice. Mimochodem vítězka 
Miroslava Krausová zaujala 
porotu svým závinem s tva-
rohovou náplní a čokoládo-
vou polevou.
Lišnické štrúdlování je kaž-
doročně akcí, která spojuje 
program pro všechny věko-

vé skupiny. Na své si přijdou 
sportovci, pro které se tu le-
tos konal volejbalový turnaj, 
děti se vydováděly při soutě-
žích, ale také v požární pě-
ně, případně během ukázek 
dravých ptáků. Dříve naro-
zení si užili roudnické heli-
gonkáře. A jako vždy akci za-
končil ohňostroj. Lišnice na 
pořádání štrúdlování využí-
vá prostředky z partnerské 
smlouvy s Vršanskou uhel-
nou.                                    (red)

Nejlepší štrúdl byl s tvarohem
Šestnáct závinů všech tvarů a  chutí se letos 
přihlásilo do šestého ročníku tradičního Liš-
nického štrúdlování. 

Porota lišnického štrúdlování měla letos těžkou práci, nakonec si cenu odneslo celkem osm soutěžících. 
Foto: (pim)
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SLAVNÉ SEDMIČKY

V době vzniku byl Žeberk ne-
bo také Seeberk sídlem Al-
berta ze Žeberka, purkrabí-
ho královského kadaňského 
hradu a přívržence Přemys-
la Otakara II. Právě od krále 
získal území na úpatí Kruš-
ných hor, kde dnes leží lom 
ČSA, aby ho kolonizoval. 
Jméno hradu odkazuje na je-
ho polohu, tedy Jezerní horu 
nad Komořanským jezerem. 
Patří k nejvýše položeným 
hradům v Čechách. Z arche-
ologických nálezů vyplývá, 
že hrad skutečně vznikl jen 
krátce před první zmínkou 
o něm.
Hrad Žeberk ležel na těžko 
přístupném a vysokém mís-
tě, což mohl být důvod pro 

jeho přestěhování, respekti-
ve stavbu nového hradu. Už 
padesát let po první zmínce 
o Starém Žeberku stojí o ne-
celé tři kilometry západně 
směrem k Pyšné hrad nový, 
tedy Nový Žeberk. Tehdy, ro-
ku 1327, už jsou ale jako jeho 
majitelé uváděni páni z Ber-
gova. Roku 1306 totiž zemřel 
jediný syn a dědic Alberta 
z Žeberka a ten majetky před 
svou smrtí rozdělil svým dce-
rám. Jedna z nich byla pro-
vdána právě za Otu z Bergo-
va, stavitele hradu Kyšperk 
nad Krupkou.
Nejpozději na konci 14. stole-
tí je už Starý Žeberk opuště-
ný a neuplyne ani století a to-
též potká i Nový Žeberk. Do 

dnešních dnů se z obou hra-
dů dochovaly jen menší po-
zůstatky. Zříceniny Starého 

Žeberku jsou přístupné po 
modré turistické značce z Je-
zeří. Nový Žeberk leží nad ly-

žařským areálem Pyšná na 
Zámeckém vrchu, na neozna-
čené cestě.                       (kat)

Z roku 1277 pochází první zmínka o hradu Sta-
rý Žeberk na úpatí Krušných hor. Dnes na vy-
sokém ostrohu nad uhelným lomem najdeme 
jen nepatrné pozůstatky po někdejším středo-
věkém sídle.

1277: První zprávy o hradu Starý Žeberk v Krušných horách

3D model hradu Starý Žeberk od Milana Sýkory.

Na Dole Pluto II v Lou-
ce u Litvínova došlo 3. zá-
ří 1981 v 15 hodin 33 mi-
nut k výbuchu uhelného 
prachu a následnému po-
žáru. Havárie si vyžádala 
65 lidských životů a kromě 
mnoha zranění a ztrát na ži-
votech způsobila škody za 
více než 50 milionů korun. 
V době neštěstí pracovala 
v hlubině více než stovka lidí, 
spolu s kmenovými zaměst-
nanci také skupina báňských 
záchranářů, kteří zde likvido-
vali zápar v jedné z chodeb. 
Záchranné práce byly velmi 
komplikované. Poslední oběť 
byla vynesena na povrch až 
11. prosince. Báňští záchra-
náři v hlubině odsloužili přes 
osm tisíc směn a strávili přes 
13 tisíc hodin v dýchacích pří-
strojích. Důl Pluto II byl v ro-
ce 1983 připojen k Dolu Kohi-
noor II jako jeho těžební úsek. 
V rámci útlumu byl uzavřen 
v roce 1995. 

Důlní neštěstí na Dole Pluto 
připomínají na Mostecku dva 
památníky. Větší z nich se na-
chází v parku u litvínovské 
Scholy Humanitas. Právě zde 
se každoročně koná pamětní 
akt na uctění památky obě-
tí. Startuje odsud i pravidel-
ný turistický pochod Memo-
riál Pluto. Letos se uskuteční 
v sobotu 9. září a jeho součás-
tí bude i uctění památky obě-
tí důlního neštěstí u druhé-
ho z pomníků vedle budovy 
obecního úřadu v Louce u Lit-
vínova. Pietní akt se zde usku-
teční v sobotu 9. září ve 13:30 
hodin. 

Méně známé neštěstí
Rozsahem mnohem menší, 
přesto rovněž s tragickými 
následky skončilo důlní ne-
štěstí 7. září 1964, kdy došlo 
k výbuchu na dole Kolumbus 
v Záluží. Tato havárie si vy-
žádala šest obětí a dvě těž-
ká zranění. Z následného vy-

šetřování vyplynulo, že šlo 
o ojedinělý případ přímé-
ho zapálení uhelného pra-
chu obloukem elektrické-
ho stykače ve skříni na jed-
né z chodeb. Laboratorní 
zkoušky a rozbory Vědecko-
výzkumného uhelného ústa-
vu v Ostravě - Radvanicích, 
které si nechala zpracovat 
vyšetřovací komise, přinesly 
i další důležitá zjištění. Mi-
mo jiné, že ve zdejším revíru 
prakticky neexistuje důl bez 
nebezpečí výbuchu uhelné-
ho prachu. 

Duchcovská tragédie
K neštěstí na Dole Svěží štěs-
tí (Frischglückzeche) u Duch-
cova došlo 19. září 1900. Důl 
byl majetkem Mostecké uhel-
né společnosti a v době ka-
tastrofy se v něm nacházelo 
91 havířů. Jedenatřiceti se 
podařilo bez zranění vyváz-
nout, více než pět desítek ha-
vířů zůstalo v podzemí. Do-
dnes jsou nejasnosti o cel-
kovém počtu obětí, některé 
zdroje uvádějí 58, jiné o tři 
méně. Podle knihy Důlní ka-
tastrofy severočeské uhelné 

pánve od Miroslava Maška 
z úředních protokolů vyplývá, 
že právě zde se poprvé v tom-
to regionu použil oxid uhliči-
tý k tlumení prostorově uza-
vřeného požáru. Tato účinná 
metoda se rozšířila až daleko 
později. Podle znaleckého po-
sudku pánů Wilhelma Jičín-
ského a Nicolause Errmanna 
byl výbuch způsoben náhlým 
výstupem takzvaných požár-
ních plynů z mourové rozsed-
liny ve stropu klenutého zdě-
ného díla, které se na požářiš-
ti zapálily a vybouchly.    (red)

Region si připomene oběti neštěstí na Dole Pluto
Začátek září je každoročně spojován s jednou 
z  nejsmutnějších událostí v  hornické historii 
severu Čech – s důlním neštěstím na Dole Pluto 
II v Louce. Hlouběji v minulosti však nalezne-
me ještě další zářijová důlní neštěstí, při nichž 
umírali lidé. 

U litvínovského pomníku důlní katastrofy se letos pietní akt koná 1. zá í. Foto: Archiv DN
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  6. 9. – X. Divadelní vi-
nobraní. Tradiční zahájení 
druhé poloviny divadelní se-
zony 2017 Městského diva-
dla v Mostě spojené s křtem 
10. Divadelního vína. Akce se 
koná na podestě před hlavním 
vchodem, při nepříznivém po-
časí ve foyeru divadla. Začátek 
v 15:00 hodin.

  8. 9. – Baron Prášil. Pre-
miéra slavného a zaručeně 
pravdivého vyprávění Baro-
na Prášila v kabaretně laděné 
inscenaci v režii Jiřího Krau-
se. Městské divadlo v Mostě, 
od 19:30 hodin, vstupné 200 
Kč. 

  9. 9. – Mostecká slav-
nost. Začne slavnostním prů-
vodem ve 12:45 od Magistrá-
tu města Mostu a bude smě-
řovat ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie. Bohatý hudeb-
ní program začne mezi 13:00 
a 14:00 hodin a bude pokračo-
vat až do pozdních večerních 
hodin na třech podiích v areá-
lu děkanského kostela.  

  9. 9. - Řidič paní Dai-
sy. Derniéra slavné hry Al-
freda Uhryho. Městské diva-
dlo v Mostě, od 19:00 hodin, 
vstupné 150 Kč. 

  9. 9. – Jirkovská hornic-
ká pouť. Největší hvězdy po-
pulární hudby budou k vidě-
ní na pódiu na náměstí Dr. E. 
Beneše, folkové a country ka-
pely budou hrát na scéně u di-
vadla a regionální scéna se bu-
de prezentovat v Kostelní uli-
ci (u Infocentra). Právě tady 
program odstartuje už v 10:00 
hodin. 

  12. 9. – Koncert Linwo-
oda Taylora (Washington 
DC). Tentokrát se představí 
americký kytarista. Městská 
knihovna Most, od 19:00 ho-

din, vstupné 180 Kč, studen-
ti 50 Kč.

  13. 9. - Taneční odpo-
ledne pro seniory. V hotelu 
Cascade k tanci i poslechu bu-
de hrát Country Karolína, od 
16:00 do 19:00 hodin, vstup 
zdarma.  

  16. 9. – Druhý sraz his-
torických traktorů a jiných 
zemědělských strojů. Akci 
v Sušanech budou doprovázet 
soutěže traktorů, dětí i dospě-
lých, připraven je i další do-
provodný program. Začátek 
v 10:00 hodin, spanilá jízda 
traktorů od 10: 30 hodin. 

  16. 9. - Oslavy 710 let 
obce Želenice. Ve sportovním 
areálu už od 10:00 hodin bu-
dou připravené hudba, koloto-
če, středověké tržiště, šermíři, 
soutěže a spousta dalšího. 

  16. 9. - Než vyjde večer-
nice. Třiadvacátý ročník po-
chodu pohádkovým lesem, 
který u koupaliště Ressl pořá-
dá Dětská organizace Zálesák 
Most. Začátek ve 20:00 hodin. 

  17. 9. - Taneční odpoled-
ne na Benediktu. K tanci i po-
slechu zahraje country kape-
la Stará sešlost, od 15: 30 do 
18:30, vstup zdarma. 

  21. 9. - Přírodovědné vy-
cházky 2017. Oblastní muze-
um v Mostě připravilo dend-
rologickou vycházku Mostem. 
Seznámíte se s běžně pěstova-
nými i vzácnějšími druhy dře-
vin na Zahražanech a v přileh-
lých částech města. Vede Vít 
Joza. Sraz v 16:30 hodin před 
budovou muzea. 

  25. a 26. 9. – Mistr a Mar-
kéta. Populární litvínovské 
Docela velké divadlo se před-
staví v Oblastním muzeu 
v Mostě s představením Mi-
str a Markéta, začátek vždy 
v 19:00 hodin. Vstupné 200 
Kč, studenti a senioři 100 Kč. 
Vstupenky lze objednat na tel. 
778 094 093 nebo 476 752 

487, e-mail propagace@doce-
lavelkedivadlo.cz. 

  28. 9. – Svatomichaelská 
slavnost 2017. Tradiční celo-
městská akce odstartuje v Lit-
vínově 28. září a program po-
trvá až do 1. října.

PARDUBICKO
  9. 9. - Chvaletický pohár. 

Soutěž ve sportovním tanci 
v KD Chvaletice. 

  9. 9. - Pivní slavnosti par-
dubického pivovaru. Vystou-
pí Alkehol, Mňága a Žďorp, 
Pernštejnka, Rybičky 48, Tři 
Sestry Banditos, UDG, jsou při-
praveny pivní soutěže, exkur-
ze po pivovaru, dětský koutek 
s animátorkami a dětskými 
atrakcemi, pivní speciály, bo-
haté občerstvení, párování pi-
va a jídla a spousta zábavy. Pi-
vovar Pernštejn, Pardubice.

  9. 9. - Festival Choltický 
deštník.  Vystoupí Ivo Jahelka, 
Václav Koubek, Kmen Trilibit, 
ZŠ Svítání, Zlatohoráci, připra-
vena je i divadelní hra Dobytí 
severního pólu. Zámek Cholti-
ce, vstupné 75 Kč. 

  16. 9. - Udílení cen Fran-
tiška Filipovského za nej-
lepší dabing. Na Masaryko-
vě náměstí v Přelouči vystou-
pí pěvecké sbory ZUŠ Přelouč, 
Adam Mišík, JAKSI TAKSI, 
Robbie Williams revival, Mi-
chal Nesvadba, Leona Šenko-
vá, Petra Janů, Polymetal, Zá-
mecké saxofonové kvarteto, 
Dechové orchestry a cimbá-
lová muzika, od 13:15 hodin, 
vstup zdarma. 

  22. 9. - Putování žáka 
Nezbedy. Představení pro dě-
ti v podání Divadélka Kůzle. 
KD Chvaletice – Kulisárna, od 
17:00 hodin. 
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VZPOMÍNKA

Kam za kulturou v měsíci září

Dne 9. srpna uplynul rok, co v nedoži-
tých 94 letech odešel pan Václav Va-
ňout. Celý život zasvětil práci v hor-
nictví, nejprve na Dole Anna, následně 
na Dole Vrbenský v Souši. Narodil se 
v Souši, poslední roky života strávil ve 
Vodňanech. Za svou práci byl opakova-
ně vyznamenán, zasloužil se mimo jiné 
i o výstavbu letního kina na Resslu.
Snad mu společně s rodinou věnu-
jí vzpomínku také pamětníci ze Souše, 
bývalí zaměstnanci Dolu Vrbenský, stej-
ně jako sousedi ze Stalingradské čtvrti 
z Mostu. 

Čtvrté výročí uplyne 5. září od doby, co 
nás ve věku nedožitých 55 let navždy 
opustila naše milá maminka, manželka 
a kolegyně paní Hanka Beranová. Stá-
le zůstáváš v našich srdcích!
Vzpomínají manžel a syn Vladimírové. 
Kdo jste Hanku znali, věnujte jí
společně s námi tichou vzpomínku.

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

20. září 
Julius Demeter – řidič pracovních strojů

22. září 
Oldřich Pašek – řidič pracovních strojů

25. září 
Miroslav Váňa – řidič pracovních strojů

26. září 
Petr Šnajdr – řidič speciálních vozidel

Dovolujeme si Vás pozvat na

7. SETKÁNÍ RODÁKŮ
zaniklých obcí 

KOPISTY - KONOBRŽE - PAŘIDLA,
které se uskuteční v sobotu

30. září 2017 od 16.00 hodin
v KD Citadela Litvínov

Vstupné 10 Kč (bude použito na úhradu sálu)
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Čtvrtletní revize uhelného velkostroje obvyk-
le zahrnuje celou řadu činností. Ve fotorepor-
táži přibližujeme některé z nich. Podrobně se 
o rozsahu údržbářských prací na KU300/K107 
během plánované revize dočtete uvnitř tohoto 
čísla Důlních novin.

Co se děje, když je bagr v revizi

Jedno z dvojice uhelných rypadel KU300/K107 v lokalitě Vršany pod-
stoupilo v srpnu plánovanou tvrtletní revizi. Foto: (pim)

Klapka  Josef Volný prohlédl ásti za ízení, které slouží k otá ení horní stavby velkostroje. Foto: (pim)

Na některá místa se dá dostat jen pomocí ploši-
ny. Zaměstnanci KSK-SUB z ní opravovali kabelo-
vou lávku napájení je ábků pojízdného závaží. Fo-
to: (pim)

Údržbě a ištění neunikly ani útroby rypadla, Karel 
Altrichter uvnit  kroužkové komory napájení stro-
je. Foto: (pim)

Vy istit a zkontrolovat domky výsuvových šroubů na rypadle měli za úkol záme níci Lukáš Chalupecký 
a Martin Hrubišak. Foto: (pim) 
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