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Vážení čtenáři časopisu
Uhlí, Rudy, Geologicky průzkum,
máme za sebou půl roku 2022, který asi nikdy nezapomeneme,
protože se zcela zásadně kvůli agresi Ruska proti Ukrajině změnily naše životy. Vidíme, že to, jak se žije v České republice, je velmi ovlivňováno tím, co se děje v zahraničí.
Proto pojednává toto číslo ze samých dvojek hodně o zahraničí,
neboť také příští půlrok bude ve znamení našeho
předsednictví radě EU.

Abych Vám naše zahraniční aktivity přiblížil a moc Vás neunavil,
zvolil jsem pár twítů z našeho Twitteru ZSDNP.

ZSDNP byl v první polovině roku také směrem k zahraničí

velmi aktivní. Zúčastnili jsme se každoročního setkání německého hnědého uhlí - Braunkohlentag:

V červnu bylo zasedání Valné hromady
a Výkonného výboru EURACOAL
v Praze:
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Dokončili jsme společný pětiletý projekt EU,
kde jsme spolupracovali s OS PHGN na
projektu KZPS a ČMKOS:

V Bruselu se vedení EURACOAL
setkalo s Europoslanci:

A i Tripartita jedná na každém svém
jednání o tom, jak válka na Ukrajině
ovlivňuje naše hospodářství:

Přeji nám všem co nejdříve konec té nesmyslné války, obnovení normálního života a normálních cen
všeho. V neposlední řadě Vám přeji hezké léto.
Zdař Bůh!
Prezident ZSDNP
Ing. Vladimír Budinský, MBA
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Autor: Ing. Radim Lex

Kompletní text článku je
umístěn na stránkách
www.zsdnp.cz v rubrice
URGP: Odborné články

Analýza původních důlních děl
a způsob výběru hlubinné
dobývací metody ložiska vysokoprocentních vápenců Kamenný vrch
Hlavním cílem průzkumu je ověření možnosti hlubinné těžby
vhodnými moderními
dobývacími metodami
a technologiemi pro
těžbu vysokoprocentních vápenců na lokalitě Kamenný Vrch
s minimálními dopady
na životní prostředí.
Pro ložisko vysokoprocentních vápenců Kamenný Vrch byl proveden hydrogeologický a
geologický průzkum v letech 2015–2016, jehož cílem bylo zjistit kvalitu, uložení a stav zásob ložiska. Rovněž provedeno ověření těžby ložiska povrchovým způsobem, byl proveden přepočet zásob
ložiska, výpočet skrývkových a výklizových hmot a vytvořen model povrchové těžby otvírkou ložiska jámovým lomem.
Hlavním důvodem ověření hlubinných dobývacích metod je skutečnost, že v okolí ložiska Kamenný
Vrch se nachází historická podzemní důlní díla, pomocí kterých se ložiska v okolí Mořiny těžila hlubinným způsobem do 50. let 20. století. Cílem je nalézt vhodnou dobývací metodu, která bude odpovídat geomechanickým parametrům horninového masivu a zároveň bude nejvíce šetrná
k životnímu prostředí dané lokality, protože ložisko Kamenný Vrch se nachází v chráněné krajinné
oblasti Český kras.
Pro vhodný výběr dobývací metody je však nesmírně důležité znát geotechnický stav důlního díla
zejména jeho stabilitu pro využití těchto důlních děl pro moderní způsoby těžby hlubinným způsobem. Cílem projektu je ověření stability v minulosti používaných důlních chodeb pro přístup
k ložisku Kamenný Vrch. Zároveň byla provedená podrobná geologická pasportizace důlních chodeb. Výsledky provedených měření budou následně sloužit k výběru vhodné dobývací metody.
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Stabilita svahu vzdušního líce
obvodové hráze sanovaného tělesa
odkaliště K I

Kompletní text článku je
umístěn na stránkách
www.zsdnp.cz v rubrice
URGP: Odborné články

Na Chemické úpravně odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka,
který je součástí s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem, probíhá sanace uranového odkaliště K I (vodní dílo Dolní Rožínka).
Příspěvek popisuje náročné řešení stability exponovaných míst
vzdušního líce sanovaného tělesa hráze. Popisuje cestu od výsledků výpočtu stability, které vedly ke hledání a navržení zajímavých technických
řešení, jejich zapracování do příslušné etapy projektové dokumentace
a následně i zvládnutí vlastní realizace stavby.

Jímací zářezy na vzdušním líci hlavní hráze K I
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Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu uspořádal
ve čtvrtek 9. června 2022 každoroční setkání všech členských organizací svazu.
Zasedání se uskutečnilo v konferenčním sále v budově Českého svazu vědeckotechnických společností
s výhledem na dominantu staré Prahy, Karlův most.

Jednání se zúčastnili významní hosté: předseda Českého báňského úřadu, Ing. Martin Štemberka, Ph.D.,
předseda OS PHGN Rostislav Palička a předseda Těžební Unie Ing. Pavel Fiala.

Prezident ZSDNP Ing. Vladimír Budinský, MBA., přivítal přítomné účastníky a hosty a přednesl zprávu o činnosti
svazu.
Pan prezident na jednání přivítal

děkanku prof. Ing. Hanu Staňkovou, Ph.D.,
která v řadách členských organizací nově
zastupuje HGF VŠB –TUO.

Součástí jednání valné hromady ZSDNP, bylo vystoupení předsedy Českého báňského úřadu, Ing. Martina
Štemberky, Ph.D. Předseda poděkoval za spolupráci
ZSDNP s ČBÚ zejména při tvorbě legislativy. Vyjádřil se k výsledkům bezpečnosti práce za rok 2021 jako k jedinečným v historii těžby v ČR, ČBÚ nezaznamenal v loňském roce žádný smrtelný pracovní úraz. Rovněž poděko-

val za spolupráci při předávání hornického ocenění medailí Jiřího Agricoly.
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Po projevu předsedy českého báňského úřadu následovalo vystoupení
předsedy představenstva Těžební Unie Ing. Pavla Fialy. Poděkoval za pozvání na jednání valné hromady svazu. Připomněl podepsání memoranda TU se
ZSDNP na posledním Setkání těžařů. Vyjádřil potěšení týkající se nastartování spolupráce mezi oběma svazy. Vyzdvihl důležitost společného vystupování obou svazů při jednání s vládou.

V diskusi se ujal slova další z významných účastníků, předseda OS PHGN Rostislav Palička. Poděkoval za dodržování Kolektivní smlouvy vyššího
stupně ze strany zaměstnavatelů a za spolupráci
při vyjednávání nové kolektivní smlouvy.

Prostor pro diskusi využila také předsedkyně
zahraničního výboru Dr. Renata Eisenvortová,
která informovala přítomné o zásadních událostech a aktivitách v EURACOAL..

Dále se slova ujal viceprezident ZSDNP Ing. Vojtěch Zítko a rozproudil diskusi ohledně návrhu sektorové daně navržené Pirátskou stranou, který se mu v situaci zdražování energií zdá naprosto zcestný.

Jednání se zúčastnili zástupci 16 členských organizací, 4 organizace byly omluveny pro nepřítomnost.
Celý průběh jednání se nesl v příjemné atmosféře.
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Dne 21. dubna 2022 proběhla v Luhačovicích v hotelu Harmonie I
závěrečná konference projektu s názvem
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích.
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu ve spolupráci s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu realizovali v období února roku 2019 - června 2022 tematická setkání a semináře k vybraným tématům. Na závěr celého projektu proběhla závěrečná konference, na které byly prezentovány názory obou sociálních partnerů ke zvoleným tématům.
Konference v Luhačovicích se zúčastnili zástupci obou sociálních partnerů . Za OS PHGN předseda
svazu Rostislav Palička a místopředseda Josef Zelenka, za ZSDNP prezident svazu Ing. Vladimír Budinský, MBA a předsedkyně zahraničního výboru Dr. Renata Eisenvortová, která vystoupila se zajímavou prezentací k tématu „Energetická unie a její cíle do roku 2030 a její vliv na budoucí těžbu a
využívání domácích energetických surovin“, přičemž zohlednila aktuální vývoj energetického odvětví v
ČR i v zahraničí.
Sociální partneři ZSDNP a OSPHGN, jako členové KZPS a ČMKOS, považují projekt za naplněný, za
úspěšný a dohodli se na další spolupráci na projektu novém, který bude s zásadě pokračovat ve dvou
směrech a těmi jsou Energetická politika EU a České republiky s cílem spolupracovat na tvorbě nové
Státní energetické koncepce, která musí určit, jak dlouho bude uhlí součástí našeho energetického mixu. Druhým tématem je Spravedlivá transformace uhelných regionů v ČR.
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LEGISLATIVA

Zpráva z legislativní činnosti ČBÚ
za rok 2021
Činnost ČBÚ se v roce 2021 soustředila jak na
přípravu návrhů zákonů, tak i návrhů vyhlášek.
Kromě prací na právních předpisech ve vlastní
gesci ČBÚ spolupracoval rovněž na přípravě právních předpisů v působnosti jiných resortů, zejména v rámci meziresortních připomínkových řízení.
Novelizace horního zákona a zákonů souvisejících. V roce 2021 byl završen legislativní proces
spojený s novelou horního zákona připravovanou
od roku 2017. Návrh novely, zaměřený na otázku
sanací, rekultivací a důlních škod (včetně problematiky rezerv), dále na úhrady, báňskotechnickou evidenci, zveřejňování údajů o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích, a rovněž na surovinovou politiku, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 88/2021 Sb.,
kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
a další související zákony. V rámci uvedeného zákona dochází k novelizaci horního zákona, kompetenčního zákona, zákona o rezervách a zákona
o základních registrech.
Novelizace zákona č. 61/1988 Sb. V roce 2021
měl být završen legislativní proces také u novely
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl vládou schválen (a
to usnesením vlády č. 854 ze dne 24. srpna 2020)
a následně postoupen dne 9. září 2020 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona zařazen jako Sněmovní tisk č. 1003, přičemž ani u tohoto
návrhu zákona nedošlo do konce 8. volebního
období k jeho projednání.
Kromě změn v horním právu, které byly připravovány v gesci ČBÚ, došlo v horně-právní oblasti

ještě k několika dílčím novelizacím, které byly iniciovány jinými resorty. Dílčí změny horního zákona, geologického zákona a zákona o hornické činnosti primárně úzce souvisely s pokračujícím procesem digitalizace a byly spojeny s vydáním zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Další změny v horním právu pak
přináší také rekodifikace českého stavebního práva, a to konkrétně zákon č. 284/2021 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
stavebního zákona. Tento zákon zasahuje do horního zákona, zákona o hornické činnosti, zákona
geologického a zákona o těžebních odpadech,
přičemž účinnost zaváděných změn je stanovena
převážně až k červenci roku 2023.
Mezi další legislativní aktivity ČBÚ patřila příprava návrhů prováděcích vyhlášek.
V oblasti předpisů upravujících bezpečnost a
ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu
ČBÚ připravil vyhlášku č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a vyhlášku č.
124/2022 Sb., kterou se mění některé stěžejní
vyhlášky upravující bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
v podzemí, na povrchu a při úpravě a zušlechťování nerostů. Stěžejní změny obou vyhlášek spočívají ve spojení nové právní úpravy do jednoho
předpisu, ve sjednocení terminologie, stanovují
požadavky na složení ovzduší v podzemí dle limitů EU a nároky na výkon inspekční činnosti. K završení legislativního procesu došlo dne 25. května
2022 zveřejněním vyhlášek ve Sbírce zákonů.
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Co přináší nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních provozovaných v hornictví a při nakládání s výbušninami?

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. května 2022 zveřejněna vyhláška Českého báňského úřadu č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů.

Přínosy nové vyhlášky spočívají v tom, že:
Nahrazuje požadavky stávajících vyhlášek
č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních,
č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních
při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem,
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem.
Upravuje
požadavky na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností na elektrických zařízeních,
požadavky na práci na (vyhrazeném) elektrickém zařízení a jeho obsluhu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (práce na vyhrazeném elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím a pod
napětím – příkaz B) a dále, že stanovuje požadavky na vyhrazená elektrická zařízení před jejich uvedením do provozu a při jejich provozování (montáž, opravy, revize, zkoušky, kontroly …),
povinností organizace při zajišťování odborné způsobilosti osob k činnostem na elektrických zařízeních, jako jsou požadavky na zkušební komise, obsah zkoušek, obsah dokladu o odborné způsobilosti apod.
Zjednodušuje činnost na elektrických zařízeních, mj. tím, že požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci na elektrických zařízeních stanovuje v jediné komplexní vyhlášce.
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S novou vyhláškou souvisí další změny
Ve sbírce zákonů byla dne 25. května 2022 zveřejněna vyhláška Českého báňského úřadu č. 124/2022 Sb., kterou se mění
některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, která mění
další báňské vyhlášky:
č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
ve znění pozdějších předpisů,
č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžejní změny báňských vyhlášek spočívají v tom, že:
Sjednocují terminologii
u vymezených osob zajišťujících činnosti na elektrotechnických zařízeních (vedoucí elektrotechnik),
s jinými předchozími vyhláškami.
Stanovují požadavky
na složení ovzduší v podzemí, zejména nové s EU jednotné limity oxidu uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO 2, sirovodíku H2S a oxidů dusíku NOX ode dne účinnosti vyhlášky a následně ode dne 22. srpna 2023,
na obsluhu zařízení.
Upravují nároky na inspekční službu (vyhláška č. 26/1989 Sb.).

TEXT: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
Ing. Bohuslav Machek, Ph.D.

Informace o legislativní činnosti ZSDNP
V legislativní oblasti je svaz garantem přípravy
stanovisek Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k návrhům právních předpisů pro oblast ochrany a dobývání nerostného bohatství státu a dalších hornických činností nebo činností prováděných hornickým způsobem připravova-

ných v působnosti Českého báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Připravuje i návrhy
stanovisek k energetické legislativě a k dalším návrhům předpisů, dotýkají-li se činnosti těžebních
organizací a jejich zaměstnanců. Ve spolupráci s
Těžební unií koordinuje pozice k návrhům týkajících se celého těžebního sektoru.
Ze stanovisek zpracovaných v uplynulém období
je třeba upozornit zejména na stanoviska k následu-

jícím návrhům právních předpisů:

• k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a
o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
• k návrhu zákona o jednotném povolování v oblasti životního prostředí, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí)
• k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/
2021 Sb., stavební zákon a některé další související zákony,
• k návrhu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů,
• k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
TEXT: JUDr. Václav Amort, CSc.
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Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, predtým
Banícka fakulta je fakultou, ktorá bola jednou z troch fakúlt, ktoré v roku 1952 vytvorili Vysokú školu
technickú v Košiciach, dnes Technickú univerzitu v Košiciach. História fakulty je významná tým, že Mária Terézia v decembri 1762 podpísala dekrét o vzniku prvej vysokej školy technického zamerania na
svete. Jej sídlom bola Banská Štiavnica.
V roku 2002 dekani piatich fakúlt z troch krajín a rektor univerzity v Leobene (Rakúsko), ktorá sa
nedelí na fakulty, podpísali Deklaráciu pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie
v Banskej Štiavnici, čo dáva právo Fakulte BERG hlásiť sa ako nástupca slávnej baníckej akadémie v
Banskej Štiavnici. Postupom času sa k tejto deklarácii prihlásili aj hutnícke fakulty krajín Deklarácie a
dnes vidíme, že na tomto základe sa k nástupníctvu hlásia aj TUKE a STUBA.
Dnes tedy slávime 260. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, 80. výročie založenie Baníckeho ústavu v Bratislave
na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a 70. výročie založenia Technickej univerzity v Košiciach, vtedajšej Vysokej školy technickej v Košiciach.
Unikátnosť plynúca zo zodpovednosti k tejto
skutočnosti a zároveň unikátnosť plynúca
z charakteru činnosti fakulty zameranej na výučbu a rozvoj vedy v odboroch súvisiacich s vyhľadávaním, získavaním a spracovaním zemských zdrojov
geotechnológiami a metódami, ktoré s nimi súvisia je zodpovednosťou, ktorú sme povinní ctiť, udržiavať a
rozvíjať.
Pevné udržiavanie tohto smerovania, presadzovanie
zodpovednosti za nerastné bohatstvo SR, vytváranie
podmienok pre transformáciu najnovších poznatkov
vedy a výskumu v oblasti surovín do oblasti surovinovej
a energetickej bezpečnosti štátu môže už v blízkej budúcnosti výrazne pomôcť hospodárstvu SR, EÚ
a v konečnom dôsledku i fakulte a nám príslušníkom
fakulty, ktorí za fakultu nesieme osobnú zodpovednosť.
To všetko si dovoľujeme konštatovať v kontexte udalostí, ktoré tvoria nie len dnes, ale už dlhšiu dobu, najdiskutovanejšie témy na všetkých dôležitých európskych fórach rozhodujúcich o živote ľudí v Európe.
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Kto sme a kam kráčame:
Sme taktiež fakultou jedinečnou. Nerastné bohatstvo štátu,
ktoré je definované Ústavou SR a s ktorým pracujeme je taktiež jedinečným. Sme fakultou, ktorá je stabilnou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach. Vedecko-výskumné výstupy, úspešnosť riešenia projektov, práva konať habilitácie
a inaugurácie, štruktúra študijných programov, ich obsadenosť a teda atraktívnosť sú zhmotnené do ukazovateľov fakulty, ktoré je možné s hrdosťou označiť ako úspešné. Za toto patrí veľké poďakovanie všetkým zamestnancom fakulty.
Tešíme sa a obojstranne profitujeme zo spolupráce s Vami, našimi partnermi v oblasti akademickej.
Tato spolupráca, ktorá napomáha vzájomnému rozvoju je najintenzívnejšia so zástupcami inštitúcií Miskolci
Egyetem, Hungaria, Hornicko-geologická fakulta, Vysokej školy báňskej, Technická univerzita Ostrava, Česká republika, Akademia Gorniczo – Hutnicza v Krakowe, Polska a Montanuniversity Leoben, Austria.
Naši partneri na vládnej úrovni:
Ministerstvo hospodárstva, ktoré riadi surovinovú politiku. Okrem toho prostredníctvom, vážený pán
predseda - Hlavného banského úradu, vykonáva hlavný dozor nad ochranou a racionálnym využívaním nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a
zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a ochrany
životného prostredia pri týchto činnostiach.
Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré riadi geológiu prostredníctvom Sekcie geológie, ktorá
spravuje ložiská nerastných surovín. Následne je to i proces Posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tu
je potrebné sa spojiť nielen s banskou verejnosťou, ale aj so štátnymi orgánmi, aby sa vypracovala
a realizovala nová stratégia komunikácie s verejnosťou a médiami.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré priamo podporuje vedu, výskum a inovácie
i v oblasti nerastných surovín a je lídrom v presadzovaní stratégie kritických surovín, ich identifikácie
a spracovania.
Tešíme sa zároveň zo spolupráce s našimi partnermi z praxe. Za všetky ťažobné a spracovateľské organizácie uvediem, Slovenskú banskú komoru, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Ďalším vážnym partnerom je, vážený pán prezident - Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, ktorý združuje členské organizácie z oblasti výroby železa a ocele, neželezných kovov, hutníckej druhovýroby, uhoľného priemyslu, rudného a nerudného baníctva, magnezitového
priemyslu a geológie Slovenska, ako aj vzdelávacích inštitúcií a profesijných organizácií. Ďalším vážnym
partnerom je Zväz odpadového priemyslu. Hlavným poslaním ZOP je podpora modernizácie spracovania odpadu na Slovensku, prostredníctvom aktivít v technickej a legislatívnej oblasti, v oblastiach medzinárodnej
spolupráce, vzdelávania a osvety.
Mimoriadnou kapitolou je spolupráca priamo s priemyselnými podnikmi, kde na dennej báze vykonávame všetky druhy spolupráce, čo je dokumentovateľné stovkami bilaterálnych zmlúv.
Fakulta spolu s všetkými partnermi, praxou, hľadajú a nachádzajú priestor na celoživotné vzdelávanie
odborníkov z praxe pracujúcich na rôznych úrovniach riadenia a realizácie technologických procesov. Toto
vzdelávanie musí zabezpečiť spolu so zadávajúcimi organizáciami, ale aj s odborníkmi zo štátnej správy špecializovanej banskej správy a ochrany životného prostredia.
Vážení partneri, sme špičkoví, sme Vašou výkladnou skriňou, priestorom na Vašu prezentáciu, sme
kreditom pre Vašich ďalších partnerov a sme odhodlaní stáť pri Vás nie len v prípade vzájomných úspechov,
ale stáť pri Vás a byť tam aj v ťažkých chvíľach, ktoré sú nevyhnutnou skutočnosťou pri práci, kde mnohokrát sila prírody dáva nevyspytateľné výsledky a my len s obdivom môžeme sledovať Vašu každodennú odvahu pracovať s touto silou.
Nie menej významnou časťou našej práce je oblasť histórie a spoločné aktivity so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, kde našu prácu realizujeme s našim najslávnejším banským mestom Banskou Štiavnicou.
TEXT: tajemnice děkanátu FBERG Ing. Silva Michalková

12

Rok 2022 je ve znamení několika výročí spjatých se slavnou báňskou tradicí na Příbramsku. Uplynulo například 290 let od narození významného hormistra a huťmistra Jana Antonína Alise (1732–1801), průkopníka hlubinného dolování v březohorském rudním revíru, iniciátora zavedení některých moderních postupů, techniky a technologií v montánním podnikání ve zdejším regionu. Před 195 lety došlo k zaražení dolu Arcivévody Štěpána, jedné
z důležitých jam v bohutínském ložisku březohorského rudního revíru, a po 5 letech, roku 1832, k založení dolu Prokop v březohorské části ložiska, který se později stal hloubkou 1 597,6 m nejhlubším v revíru, třetím nejhlubším na
území našeho státu a jedním z nejhlubších ve střední Evropě. V rámci četných výročí je možné zmínit i 165 let od
otevření dolu Lill, zprvu zaměřeného na těžbu stříbrných a olověných rud, který v novodobé historii zažil i pokusy o
získání rudy uranové. V této souvislosti si můžeme rovněž připomenout, že před 65 lety byly zahloubeny v příbramském uran-polymetalickém ložisku šachty č. 16 Háje a č. 20 Skalka, z nichž první se stala od roku 1975 nejhlubší
v Československu a svojí hloubkou 1 838,4 m je dodnes jednou z nejhlubších ve střední Evropě.
Mohutný proces industrializace probíhající v 19. století se opíral, mimo jiné, o existenci odborného technického školství reprezentovaného Montánním učilištěm v Příbrami, později Báňskou akademií a následně Vysokou
školou báňskou. Dle dochovaných vzpomínek pamětníků se konal před 170 lety, roku 1852, patrně první takzvaný
Skok přes kůži, tradiční slavnost spojená s přijímáním nováčků z řad báňského studentstva do hornického stavu.
K této události se hrdě hlásí i současná Příbram.
Všechna tato výročí byla letos velmi dobrým důvodem pro to, aby Cech příbramských horníků a hutníků
společně s Hornickým muzeem Příbram, Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava, za finanční podpory Středočeského kraje, Města Příbram a ve spolupráci s Divadlem Antonína Dvořáka Příbram, Zaměstnavatelským svazem
důlního a naftového průmyslu, Kovohutěmi Příbram nástupnická a.s., státním podnikem DIAMO – o. z. SUL Příbram, Nadací Landek a Spolkem Prokop Příbram uspořádaly Příbramské hornické slavnosti 2022.
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Zahájení slavností se uskutečnilo 29. dubna 2022 v areálu Hornického muzea Příbram na nádvoří Ševčinského dolu, kde všechny přítomné přivítal ředitel muzea Josef Velfl. Poté se již rozběhl tradiční rituál vysokoškolského Skoku přes kůži, který podle slavného semestra Luboše Cwika měl v letošním roce pořadové číslo 133. Je
nutné konstatovat, že v Příbrami se tato akce konala naposledy před 23 lety, ještě za působení slavných semestrů
Kolomana Iványiho, Jaroslava a Miroslava Šťastných, Vlastimila Staňka a dalších hornických legend. Samotnému
Skoku přes kůži předcházelo jako obvykle hledání „nadlišáka“. „Fuksové a fuksie, po dlouhých a náročných přípravách ve své domovské ostravské noře, museli prokázat vytříbený čich a smysl pro humor, aby v neznámých příbramských norách za pomoci Smečky (akademické kapely) a mnoha přihlížejících semestrů, semestrik i lidu obecného nadlišáka nalezli a dopravili ho na místo konání Skoku přes kůži“. Tím místem se stal estrádní sál Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Jejich putování z areálu Hornického muzea Příbram směřovalo nejprve k dolu Marie,
odtud pak k budově ředitelství SUL o. z. a dále do někdejší restaurace Velký Kotel (původně Baník), nyní Originál na
náměstí 17. listopadu. Pestrý a početný průvod, ve kterém nechyběl ani kočár tažený koňmi a hornická kapela, konečně dorazil do Kulturního domu v Příbrami, kde se v prostorách estrádního sálu uskutečnil hlavní ceremoniál.
Skok přes kůži zahájil svým proslovem „majordomus“. Další okamžiky náležely slavnostnímu příchodu čestného prezidia, ve kterém byli: emeritní slavný, vysoký a neomylný perkmistr Pavel Prokop z HGF-VŠB-TU Ostrava,
děkanka HGF-VŠB-TU Ostrava Hana Staňková, děkanka Fakulty materiálové, metalurgie a recyklace TU Košice Iveta
Vasková, senátor Petr Štěpánek, ředitel odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu Zbyšek Sochor, ředitel
sekce báňské správy ČBÚ Radim Mžyk, ředitel s. p. DIAMO Ludvík Kašpar, generální ředitel Severočeských dolů, a.
s., Ivo Pěgřímek, generální ředitel Severní energetické, a. s. Petr Lenc, ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl
a starší Cechu příbramských horníků a hutníků Pavel David.
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Nepostradatelnou součástí programu bylo společné vyvolání slavného, vysokého a neomylného prezidia,
slavného semestra Červa, kterému asistovali pravý adlát Miroslav Zajíc a levý adlát Emil Kuchař. Skok přes kůži se
pak rozběhl jako „správně namazaný“ a účastníci se postupně „lehce namazali pivní mastí“. Došlo rovněž na
„čestné skoky“ a nakonec i přítomní „fuksové a fuksie“ byli skokem „zbaveni své smrdutosti a byli přijati jako novopečení semestři mezi váženou společnost hornickou a hutnickou“.
Při počítání „semestrů“ jsme nalezli „semestra nejmladšího“ (což díky přítomnosti bývalých „fuksů a fuksií“
nebylo zas až tak náročné), ale hlavně byl zjištěn „nejstarší semestr,“ 84 letý Ing. Jiří Hlaváč z Příbrami.

Samotný Skok přes kůži doprovodily mnohé písně, tzv. „hornické karmíny“ a všichni z 268 přítomných v
sále se loučili s pozdravem Zdař Bůh a s přáním, ať žije chystaný 134. Skok přes kůži v roce 2023!

Součástí Příbramských hornických slavností bylo vedle Skoku přes kůži též promítání archivních reportáží a
dokumentárních filmů o příbramském hornictví a hutnictví, které se konalo následující den 30. 4. 2022 v Kině Příbram a bylo spojené s přednáškou o významu příbramského uranového hornictví v podání ředitele Hornického
muzea Příbram Josefa Velfla. I tato akce byla v popředí zájmu odborné i laické veřejnosti.

TEXT: Ing. Pavel David, I. starší Cechu příbramských horníků a hutníků
PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram
FOTO: Mgr et Mgr. Stanislava Moravcová, Hornické muzeum Příbram
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Výkonný výbor Evropské asociace uhelného průmyslu EURACOAL
zasedal ve dnech 26. a 27. června v Praze.
EURACOAL má 25 členů ze 14 zemí: Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Turecko a Ukrajina. Česká republika je v EURACOAL zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Jednání řídil prezident ZSDNP, Ing. Vladimír Budinský, MBA, který je v současné době i prezidentem EURACOAL. Hlavními tématy zasedání a
diskusí členů Výkonného výboru EURACOAL byly současná energetická krize a dopady ruské invaze na
Ukrajinu na energetiku EU, balíček Fit for 55 a další návrhy EK s dopadem na uhelný průmysl, zejména
návrhy na snížení emisí metanu a revize směrnice o průmyslových emisích.
Prezident EURACOAL Ing. Vladimír Budinský, MBA, i členové EURACOAL vřele uvítali zástupce Ukrajiny,
představitele společnosti DTEK, která je největším soukromým investorem v energetickém průmyslu na
Ukrajině s 60 000 zaměstnanci. Podniky společnosti DTEK vyrábějí elektřinu v solárních, větrných a tepelných elektrárnách, těží uhlí a zemní plyn, obchodují s energetickými produkty na ukrajinském i zahraničním trhu, distribuují a dodávají elektřinu spotřebitelům a rozvíjejí síť dobíjecích stanic pro elektronická
vozidla.
Yuryi Cherednychenko, generální ředitel uhelné společnosti Dobropolyeugol, informoval o ničení a obsazování energetické infrastruktury ruskými jednotkami. 620 MW Luganská uhelná elektrárna, nejvýznamnější elektrárna v oblasti, je obsazena, stejně jako největší evropská jaderná elektrárna, Záporožská
elektrárna o výkonu 6 000 MW. Šest uhelných elektráren o celkové kapacitě přes 6 000 MW má problémy
s dodávkami uhlí. Válka zastavila těžbu uhlí v Luhanské oblasti a drasticky ji snížila v Doněcké oblasti, protože vojenské boje jsou blízko a lidé, včetně horníků, byli evakuováni. Provoz dolů v Dněpropetrovské oblasti je stále ohrožen. Zničení železniční infrastruktury ruskými vojsky znemožňuje zásobování některých
elektráren uhlím. Vojenské boje negativně ovlivňují zpracování uhlí, výrobu náhradních dílu pro těžbu uhlí
a ruské námořnictvo brání importu uhlí.
Za společnost DETEK Iryi prohlásil, že jejím klíčovým úkolem je pomáhat Ukrajině, chránit její nezávislost
a územní celistvost. Společnost DTEK od začátku války darovala více než 1,7 mld. Kč ozbrojeným silám
Ukrajiny a silám územní obrany. Posílila výkon devíti bloků svých tepelných elektráren, aby snížila výpadek výkonu v Záporožské jaderné elektrárně, a poskytuje zdarma elektřinu pro kritickou infrastrukturu.
DTEK již v roce 2017 ztratil kontrolu nad svými podniky v Luganské a Doněcké oblasti a nyní má uhelné
doly 180 km od frontové linie. Od začátku války zahynulo 41 zaměstnanců společnosti a 87 zaměstnanců
bylo zraněno. Přes složitou situaci Iuryi zakončil své vystoupení optimisticky: „Válku vnímáme spíše jako
příležitost k vybudování nové Ukrajiny než modernizovat tu starou. Je to nová příležitost přispět k zajištění energetické nezávislosti Ukrajiny a její bezpečnosti. Musíme žít v budoucnosti!“
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Prezident EURACOAL ve svém vystoupení připomněl minulé zasedání Výkonného výboru v Kyjevě a
úspěšné podnikání společnosti DTEK. Ruská agrese otřásla Ukrajinou i energetickou politikou EU. Od roku
2017 se o uhlí diskutovalo především v souvislosti s odchodem od uhlí. Nyní se situace změnila a energetická bezpečnost a ceny energií jsou v popředí zájmu politiků i obyvatel. I vice-prezident EK Frans Timmermans prohlásil, že členským státům by mělo být umožněno používat uhlí k výrobě energie po delší dobu,
pokud zároveň zvýší investice do OZE. Ing. Budinský, MBA, uvedl, že EK by měla v rámci plánu
RePowerEU, jehož cílem je učinit EU nezávislou na ruských fosilních palivech ještě před rokem 2030, využít potenciálu uhlí pro zajištění energetické bezpečnosti. Připomněl, že 29. června bude EURACOAL diskutovat v Bruselu s europoslanci o významu uhlí ve střednědobém horizontu, jakož i o možnosti jeho přínosu pro zvýšení energetické soběstačnosti. Domácí uhlí by mohlo částečně nahradit dovoz ruského uhlí do
EU, který bude zataven od 10. srpna.

Prezident EURACOAL, Ing. Vladimír Budinský, MBA, při projevu na zasedání Výkonného výboru EURACOAL.

EU řeší dopady současné energetické krize. Přijala např. nařízení o skladování plynu a intenzivně pracuje
zejména na diverzifikaci dodávek plynu (LNG z Kataru, USA, Egypta, plynovody z Ázerbájdžánu, Alžírska a
Norska). Členské země EU samozřejmě přijaly i svá vlastní opatření pro zajištění energetické bezpečnosti a
účastníci zasedání Výkonného výboru EURACOAL o nich na zasedání informovali. Jako příklady lze uvést
opatření Německa, Polska a Rumunska.
Německo reaguje velmi systematicky. Po přijetí zákona k zajištění energetické bezpečnosti, který se zabýval kritickou infrastrukturou, přijalo nový zákon, který v případě snížení dodávek plynu umožní navýšit
výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí a minerálních olejů. Na omezenou dobu, do 31. března 2024,
bude vytvořena tzv. náhradní rezerva za plyn, která umožní poskytnout až 10 GW. Němečtí účastníci jednání Výkonného výboru EURACOAL informovali, že u hnědého uhlí se to týká např. 5 uhelných bloků
z hnědouhelné bezpečnostní rezervy, tj. 3 bloků společnosti RWE (900 MW) a 2 bloků společnosti LEAG
(1000 MW). Dále budou využity i zdroje ze síťové rezervy a uhelné bloky, které měly být odstaveny
v letech 2022 a 2023.
Polsko ukončilo a dovoz černého uhlí z Ruské federace již od května, připravuje výstavbu dalších LPG terminálů a pokračuje v záměru transformace energetického sektoru. Ve společnostech se státní účastí se
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plánuje oddělení uhelných aktivit a jejich převedení do Národní agentury pro energetickou bezpečnost.
Jedná se o společnosti PGE, Enea, Energa and Tauron Polska Energia.
Rumunsko hodlá využít svých zásob plynu v Černém moři. Rumunský parlament přijal zákon o pobřežních vodách, který odblokoval využívání pobřežních vod Černého moře, kde se zásoby plynu odhadují na
200 mld. m3. Vláda chce také rozšířit výrobu jaderné energie a urychlit výstavbu bloků 3 a 4 v jaderné
elektrárně Cernavoda.
O reakcích na energetickou krizi vyhrocenou ruskou agresí na Ukrajině v ČR informovala Dr. Renata Eisenvortová. Zmínila např. opatření pro naplňování zásobníků plynu, včetně principu k využití kapacity zásobníků „use it or lose it“, jednání s alternativními dodavateli zemního plynu a LNG, úsporný tarif pro domácnosti, odpuštění plateb za OZE a úvahu o založení státního obchodníka s energií. Uvedla i návrh na
25% sektorovou daň. Seznámila také členy Výkonného výboru EURACOAL s prioritami českého předsednictví ve druhém pololetí letošního roku. V oblasti energetiky se české předsednictví hodlá soustředit na
energetickou bezpečnost. Bude se také věnovat implementaci nařízení týkající se naplnění zásobníků před
zimou a podpoře dobrovolných společných nákupů plynu. Neopomine ani palčivou otázku sociálních dopadů energetické krize. Účastníci Výkonného výboru popřáli českému předsednictví úspěch a mnoho sil
při výkonu předsednictví v současné složité době.

Účastníci zasedání Výkonného výboru EURACOAL.

K balíčku Fit for 55 EURACOAL podrobně diskutoval vývoj revize směrnice o obchodování s emisními
povolenkami (EU ETS). Kompromisní návrh Evropského parlamentu s např. 63% snížením emisí do roku
2030 (návrh EK 61%), ročním lineárním redukčním faktorem v rozsahu 4,4 % od roku 2024 do 4,6 % v roce
2029 (návrh EK 4,2 %) považuje za příliš ambiciózní s velmi negativním dopadem na evropský průmysl. Členové EURACOAL vyjádřili přesvědčení, že v rámci trialogu mezi EK, EP a Radou EU bude dosaženo rozumného výsledku.
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Vyjádřili se také k novému návrhu na uhlíkové vyrovnání na hranicích EU (CBAM) a revizi směrnice o
zdaňování energií. K CBAM se EURACOAL staví ostražitě vzhledem k dohodám Světové obchodní organizace. Doporučuje věnovat pozornost možnému osvobození sousedních zemí EU od CBAM u elektřiny. U revize směrnice o zdaňování energie požaduje, aby minimální daňové sazby byly založeny pouze na energetickém obsahu, a nikoliv skleníkových plynech. Odmítá také ukončení osvobození od daně pro paliva pro
kogeneraci.
Byla projednána i další dvě témata, která mají zásadní dopad na uhelný průmysl: snižování emisí metanu a revize směrnice o průmyslových emisích. U metanu se EURACOAL vymezuje proti zákazu vypouštění
a spalování metanu z hlubinných dolů bez výjimek. Navrhuje povolit omezené vypouštění a spalování metanu v případech, kdy je to nutné pro bezpečnost provozu nebo personálu. U povrchových hnědouhelných
dolů nesouhlasí s nákladným monitoringem a ověřováním emisí, které jsou na hranici zjistitelnosti. Provozovatelé hnědouhelných dolů by měli mít možnost využívat specifické, průměrné národní emisní faktory
užívané ve zprávách Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.
EURACOAL si na závěr jednání stanovil priority činnosti na druhé pololetí 2022. Bude pokračovat
v připomínkování a ovlivňování dokumentů v balíčku Fit for 55, nařízení o snižování emisí metanu, směrnice o průmyslových emisích, jednat s výbory EP a zdůrazňovat význam uhlí pro bezpečnost dodávek energie a stabilitu cen energie.

Účastníci výkonného výboru EURACOAL ocenili kromě efektivního jednání i stejně efektivní prohlídku
nejvýznamnějších částí Prahy historickou tramvají a obdivovali velkorysou rekonstrukci Národního muzea.

TEXT: Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP
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7 – 11 SEPTEMBER 2022

BANSKÁ ŠTIAVNICA

PROGRAM:
Streda 7.9. 2022

osobností.

11.00 – 16.00 Registrácia účastníkov

Odovzdávanie rezortných vyznamenaní zástupcami Ministerstva hospodárstva.

16.00 – 19.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej politike SR a EÚ –historický vývoj významu suro- 17.00 Alchýmia zlata a striebra (Námestie sv. Trojice)
vín“ - sekcia Európske montánne dedičstvo
17.00 – 18.00 Recepcia

Štvrtok 8.9. 2022

18.00 – 19.00 Zoraďovanie Salamandrového sprievodu

08.00 – 13.00 Registrácia účastníkov

19.00 – 21.00 Salamandrový sprievod

09.00 – 12.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovi- 21.00 – 24.00 Firekunst I. – hudba a zábava (Námestie sv.
novej politike SR a EÚ – historický vývojvýznamu suro- Trojice)
vín“ - sekcia Európske montánne dedičstvo

Sobota 10.9. 2022

14.00 – 18.00 Exkurzné programy (Baňa Starovšechsvätých,
08.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
Hodruša-Hámre; expozície Slovenského banskéhomúzea,
Banská Štiavnica; Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica; Ban- 10.00 – 11.00 Ekumenická bohoslužba (Farský kostol)
ské múzeum štôlňa Andrej, Kremnica)
10.00 –24.00 Malý Rínok – dobré veci z regiónu Štiavnica
13.00 – 17.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovi- (Námestie sv. Trojice)
novej politike SR a EÚ – historický vývojvýznamu suro- 11.00 – 12.00 Koncert Bergkapelle Leoben – Seegraben,
vín“ - sekcia Raw Materials Day 2022
Univerzitný dychový orchester Montanuniversität
17.00 Odhalenie pamätnej tabule Mons. Jozefovi Boltižá- 12.00 – 13.00 Prijatie zástupcov delegácií u primátorky
rovi na budove Katolíckej fary
mesta Banská Štiavnica (Sála kultúrneho centra)
18.00 – 19.00 Slávnostné otvorenie 17.EKHT. Vztýčenie 12.00 – 14.00 Obed pre účastníkov EKHT/SBMOS, spolky v
zástavy VEBH
stane + reštaurácie (podľa počtov a možností)
19.00 – 22.00 Slávnostný Salamandrový šachtág

Piatok 9.9. 2022
08.00 – 12.00 Registrácia účastníkov

14.00 – 15.00 Zoraďovanie sprievodu (Ulica Akademická od
Farského kostola až po Botanickú záhradu)
15.00 – 16.00 Sprievod baníckych a hutníckych spolkov
mestom (od Farského kostola na Námestie sv.Trojice)

08.00 – 09.30 Valné zhromaždenie Slovenskej banskej ko16.00 – 17.00 Príchod baníkov a hutníkov do centra mesta
mory
(Námestie sv.Trojice)
10.00 – 12.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej politike SR a EÚ – historický vývojvýznamu suro- Program pre baníkov, hutníkov aj verejnosť, slávnostné stužkovanie spolkových zástav, odovzdávanie čestných odznavín“, spoločné závery konferencie
kovsv. Barbory a partnerských organizácií, spoločné fotenie s
09.00 – 12.00 Exkurzné programy (expozície Slovenského účastníkmi, na záver spoločná hymnická pieseň
banského múzea, Banská Štiavnica; Slovenskýbanský archív:
Deň otvorených dverí; Krajina Potterovho stroja, Nová Baňa; V 17.00 – 18.00 Firekunst II. – hudba a zábava (Námestie sv.
krajine vyhasnutej sopky, Ľubietová;Banský prekop Špania Trojice)
Dolina-Piesky; Múzeum medi, Špania Dolina)
18.00 – 21.00 Zdar Boh! (Námestie sv. Trojice)
10.00 –24.00 Malý Rínok – dobré veci z regiónu Štiavnica Večerný kultúrny program. Vystúpia: slovenské pop operné
(Námestie sv. Trojice)
trio La Gioia, Folklórny súbor Krtíšan a umelecké súboryhostí
13.00 – 14.00 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupi- zo zahraničia.
teľstva (Kostol sv. Kataríny)

21.00 Slávnostné ukončenie 17.EKHT a 14.SBMOS

15.00 – 17.00 Oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a
naftárov (Kostol sv. Kataríny)

Nedeľa 11.9. 2022

Slávnostné udeľovanie ocenení a stretnutie stavovských

09.00 – 14.00 Exkurzné programy

10.30 Ďakovná omša k 50. výročiu baníckeho Spevokolu
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Za Ing. Dušanem Pavelkem
Dne 12. 3. 2022 odešel do hornického nebe ve věku 87 let
Ing. Dušan Pavelek, dlouholetý člen KPHMO, z. s. ostravské pobočky, rodák z Petřvaldu, který celý svůj život zasvětil práci v
hornictví.
Již během studia na Státním reálném gymnáziu
v Orlové poznával práci horníků.
Dělal brigády zejména na blízkém Dole Evžen, kde také

pracoval jeho otec a později na Dole Oskar a na železnorudném
dole na Železníku v okrese Revúca.
Po absolvování gymnázia byl v roce 1953 přijatý ke studiu na hornickou fakultu VŠB v Ostravě, kde si zvolil specializaci důlní měřičství. Po úspěšném zakončení
studia v roce 1958 dostal umístěnku k Západočeským uhelným dolům ve Zbůchu, kde
byl po nástupu jmenován vedoucím důlním měřičem na Dole Obránců míru. Výhodou tohoto umístění daleko od rodného Petřvaldu bylo, že nemusel absolvovat šestiměsíční vojenskou službu, ale táhlo ho to stále zpět do ostravsko-karvínského revíru.
Ke 30. 6. 1959 se mu naskytla možnost vrátit se do OKR, kterou využil. Nastoupil na
Důl Antonín Zápotocký v Orlové na pozici důlního měřiče. Postupně pracoval jako
hlavní důlní měřič a od února 1964 do konce května 1976 byl vedoucím odboru důlního měřiče a geologa. Od 1. 6. 1976 zastával funkci investičního náměstka. V době od
1. 10. 1978 do 31. 12. 1980 byl zmocněncem generálního ředitele OKD a vedoucím
odboru výstavby nových dolů na GŘ OKD. K 1. 1. 1981 se vrátil na Důl Antonín Zápotocký jako hlavní inženýr. Tuto funkci vykonával do 30. 4. 1988.

Od 1. 5. 1988

přešel z Dolu Antonín Zápotocký do koncernové účelové organizace „Rozvoj a projektování“ na pozici ředitele. Do starobního důchodu odešel k 31. 8. 1990.
Ing. Dušan Pavelek byl aktivním členem KPHMO, z. s. v ostravské pobočce.
Psal příspěvky do Hornického zpravodaje KPHMO, z. s. Svoji životní dráhu a profes-

ní kariéru popsal v publikaci s názvem „Hornické cesty – Autobiografie hornického
inženýra“. Byl spoluautorem publikace „Martinská štola – petřvaldské unikum“.
Děkujeme za vykonanou práci.
Čest jeho památce!
Zdař Bůh!
Václav Smička

Tento článek vyšel dne 30. 4. 2022 v Hornickém zpravodaji II. čtvrtletí 2022.
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