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Posouzení vlivu uhelné skládky na     

celkovou prašnou depozici  

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

   Stížnosti občanů na provoz uhelných skládek vedly k zahájení intenzivního zkoumání vlivu uhelných 

skládek na životní prostředí pod záštitou řešitelského týmu z Vysoké školy báňské–Technické univerzity 

Ostrava (VŠB-TUO) a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚO). 

   V rámci objektivizace informací o skutečném vlivu uhelných skládek a imisní zátěže byla provedena studie s po-

užitím tradičních a moderních instrumentačních metod. V současné době chybí v ČR limity pro celkovou prašnou 

depozici i pro koncentraci celkových částic v imisích (Total Suspended Particles – TSP s aerodynamickým průmě-

rem < 100 µm) použitelné k vyhodnocení zátěže prachových emisí z uhelných skládek. Prašný spad byl využit pro 

identifikaci uhelných částic, která byla provedena optickými metodami. Dále byl pro identifikaci uhelných částic 

použit vztah mezi geochemickými markery, které charakterizují přítomnost uhlí a koncentraci black carbon (BC) 

měřenou in-situ přístrojem MicroAeth. Informace o plošné a prostorové distribuci uhelných částic v prašné depo-

zici mohou sloužit pro nastavení koncentračních limitů, které budou bezpečné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel 

a zároveň maximálního dosahu environmentální zátěže. Bylo zjištěno, že vliv uhelných skládek na širší okolí je 

nevýznamný a dosah znečištění uhelnými částicemi ze skládky se pohybuje maximálně do 1 km od tělesa skládky.  

RECENZE:  

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D. 
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Autor: Mgr. Petr Němeček 

Odval Tuchlovice  

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

      Odval Tuchlovice, o který se stará státní podnik DIAMO prostřednictvím svého odštěpného 

závodu PKÚ v Libušíně, je významnou přírodní dominantou v okolí města Tuchlovic. 

V současné době na něm rostou již dobře zakořeněné vyšší stromy a dřeviny a také si zde našli 

své místo zajímaví zástupci živočišné říše včetně chráněných druhů ptáků a obojživelníků. Tůň-

ky na vrcholu odvalu ožívají několika druhy žab a při dobrém počasí je možné vidět celé České 

středohoří. Málokoho by dnes už napadlo, že se jedná o uměle vytvořený kopec, kam chodí na 

procházky a výlety nejen lidé z jeho okolí. 

Odval Tuchlovice byl navršen během těžby uhlí bývalého dolu Jaroslav (později Nosek) v letech 1941–

1997. Hlušinu dopravoval až na vrchol odvalu šikmý kolejový výtah se dvěma velkoobjemovými výsyp-

nými vozy. Následný rozvoz hlušiny a terénní úpravy zajištovala nákladní auta a buldozery.  

Těleso odvalu mělo po ukončení provozu v roce 1997 tvar nepravidelného komolého kužele o výšce 74 

m, objem cca 5 mil. m3 a zabíralo plochu 18,5 ha. Svahy odvalu byly místně pokryty náletovou vegeta-

cí, převážně břízami. Složení hlušiny má typický heterogenní charakter a jsou zde zastoupeny pískov-

ce, prachovce, jílovce, břidlice, fylity, uhelné hmoty, popel a různé jiné příměsi.   

 
 
 

RECENZE:  

Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D. 
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   Ústecký kraj realizuje společně se Saským vrchním báňským úřadem projekt „Bergbau / 

Hornictví SN – CZ“ v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 

2014–2020. Tento program je zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce v rámci cíle 

„Evropská územní spolupráce“ a je finančně podpořen ze strukturálních fondů Evropské 

unie, konkrétně Evropským fondem pro regionální rozvoj. Na projektu spolupracuje také 

Český báňský úřad a Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého. 

   Cílem projektu je zintenzivnit a udržitelně institucionalizovat přeshraniční spolupráci mezi 

báňskými úřady Svobodného státu Sasko a České republiky formou obecných zásad pro 

přeshraniční koordinaci a spolupráci. Za tímto účelem by si měly saské a české orgány vy-

měnit různé zkušenosti a rozšířit znalosti o postupech a povinnostech v sousední zemi. 

Hlavním výsledkem projektu budou společně vypracované a dohodnuté obecné zásady pro 

přeshraniční koordinaci a institucionální spolupráci v otázkách těžby.  

   
 

Program spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

Projekt Bergbau / Hornictví SN – CZ 

Účastníci Programu spolupráce při exkurzi zaměřené na těžbu hnědého uhlí v Podkrušnohorském technickém muzeu. 
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   Mimo jiné byly v rámci projektových aktivit zpracovány odborné 

eseje týkající se rozvoje těžební správy každé země. Obsah esejí byl 

prezentován a diskutován během setkání zástupců báňských úřadů 

České republiky a Saska, která se konala v Mostě a ve Freibergu.  

• Financování sanace území po těžbě hnědého uhlí v Sasku  
 – autor: Dipl.-Ing. Holger Heymann, Bergdirektor, Bergass., Sächsisches Oberbergamt 

• Těžba nerostů v Sasku  

 – autor: Prof. Dr. Bernhard Cramer, Oberberghauptmann, Sächsisches Oberbergamt 

• Rozvoj těžební správy v ČR a schvalovací procesy pro těžební čin-

nost v ČR  
 – autor: Mgr. Martin Kabrna, Ph.D.;  

 – recenzent: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., vedoucí oddělení legislativy, ČBÚ 

• Aktuální stav těžebních aktivit v Ústeckém kraji a perspektiva další 

těžby  
 – autor: Mgr. Martin Kabrna, Ph.D. 

   Dále se odborníci z báňské oblasti setkali při několika exkurzích - v České republice si pro-

šli štolu Dubí – Pramenáč, navštívili Oblastní muzeum a galerii v Mostě, Podkrušnohorské 

technické muzeum v Kopistech a absolvovali exkurzi Uhelné safari v lomu ČSA. Saský báňský 

úřad pozval zástupce z České republiky do Schneebergu a do Bad Schlema na exkurzi 

„projektu odvětrávání“ a prohlídku objektů sanací historických lokalit podniku Wismut 

GmbH. Další exkurze proběhla v Horní Lužici v areálu bývalé briketárny Energiefabrik Knap-

penrode, následovala prohlídka hydrických a parkových typů rekultivací, např. v Parku blud-

ných kamenů v Nochtenu.   

   Projektový tým z Ústeckého kraje a Saského vrchního báňského úřadu vytvořil dvojjazyč-

nou putovní výstavu, která je prezentována v různých veřejných budovách v Ústeckém kraji 

a Sasku a lze si také prohlédnout na stránkách Ústeckého kraje. Projekt je završen závěreč-

nou konferencí 14.9.2022 ve Freibergu. I přes komplikace spojené s opatřeními proti šíření 

pandemie covid-19, díky kterým byla možnost osobních setkání omezena, se nakonec veš-

keré projektové aktivity podařilo realizovat a cíl projektu, tedy zintenzivnit a udržitelně in-

stitucionalizovat spolupráci báňských úřadů na obou stranách hranice, byl splněn.  

Mgr. Ivana Krumpová  

   
 

Více o projektu viz web Ústeckého kraje Bergbau/Hornictví SN-CZ: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz). 

Podrobnější informace a fotogalerie k realizovaným akcím jsou dostupné na webu Ústeckého kraje: Realizované akce: Ústec-

ký kraj (kr-ustecky.cz). 

URGP: Odborné články 

Eseje jsou v plném znění 
umístěny na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

https://www.kr-ustecky.cz/bergbau-nova-stranka-test/ms-269471
https://www.kr-ustecky.cz/realizovane-akce/ms-269477
https://www.kr-ustecky.cz/realizovane-akce/ms-269477
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Předseda ČBÚ ocenil dokončenou investici těžební organizace 

do hospodárnějšího využívání ložiska  

sklářských a slévárenských písků 

   Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., v průběhu slavnostního za-

hájení dokončené investice v červnu tohoto roku ocenil přístup těžební organizace Sklopísek 

Střeleč, a.s., k hospodárnému využívání jedinečného ložiska sklářských a slévárenských písků 

v České republice. Přičemž hospodárným dobýváním se podle horního zákona zejména rozumí 

dodržování zásad báňské technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pro-

vozu a vyloučení neodůvodněných nepříznivých vlivů na pracovní a životní prostředí. Zároveň 

předseda úřadu vyzdvihl odpovědný přístup vedoucích zaměstnanců k zaměstnancům, jakož i 

přístup celé těžební organizace k životnímu prostředí v místě podnikání. 

   Nově zprovozněný technologický uzel nazvaný „MLÝN č. 3“ završuje těžební organizací vložené 

investice do rozšíření úpravy mletých písků. Jedná se o největší projekt, kterému zejména před-

cházely nemalé investice do separace těžkých minerálů, samostatné technologie drcení písků, 

nových dopravních cest a zásobníků.  

Zleva: Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., Ing. Pavel Šeldbauer, předseda 
představenstva Sklopísku Střeleč, a.s., Ing. Petr Hübner, ředitel  Sklopísku Střeleč, a.s. a Bc. Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje, v areálu lomu v Hrdoňovicích. 

Ing. Bohuslav Machek, Ph.D., 

ústřední báňský inspektor, ČBÚ 
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   Vývoj posledních let zaznamenal zvyšující se poptávku po sušených a mletých 

píscích. Oba druhy písků jsou technologicky a výrobně nejnáročnější, proto spo-

lečnost Sklopísek Střeleč, a.s. investovala nemalé prostředky do rozšíření výroby, 

aby bylo možné v budoucnu vyhovět rostoucím požadavkům zákazníků. Navyšuje 

se nejen celkový objem výroby, ale i skladovací kapacity v silech a záloha doprav-

ních cest suroviny pro případ výpadku. 

   V roce 2018 byla dokončena výstavba čtyř kusů 

nových velkokapacitních zásobníků pro skladování 

suchého písku, což navýšilo skladovou kapacitu o 

1600 tun.  Firmě to umožnilo vyrábět větší výrobní 

dávky, skladovat více druhů písků, a celkově zajistit 

urychlení nakládky přidáním jednoho nakládacího 

místa. V současné době se také připravuje automa-

tický odbavovací systém, aby bylo možné prodloužit 

nakládku do večerních hodin.  

 

   Pro využití rozšířené skladové kapacity bylo nutné instalovat další 

třídič suchého písku a nový dopravník jako zálohu stávající dopravní 

cesty. Po zhodnocení alternativ byl vybrán třídič ROTEX – megatech, 

což je třídič nové konstrukce, která je úsporná z hlediska prostoru na 

instalaci. Uvedením do provozu vznikl nový samostatný komplex pro 

zpracování (vytřídění) písku, což garantuje jistotu a stálost dodávek 

do zásobníků. 

 

   Tím ale inovace ve výrobě nekončí. Pro dopravu vyrobeného 

písku do sil byly nově použity trubkové dopravníky. Dopravní 

pás je zde rozbalen pouze na vsypu a výsypu, ale jinak tvoří uza-

vřený profil. Tyto dopravníky jsou nyní ve firmě dva a od roku 

2019, kdy byly dokončeny, bezchybně přepravují stovky tun pís-

ku. Tento typ dopravníků byl použit z důvodů snížení prašnosti 

a hlučnosti, což je velmi důležité nejen proto, že těžba a zpraco-

vání písků probíhá v Českém ráji.   

   Vzhledem k nárůstu prodeje mletého křemene (mikromletý 

písek) rozhodlo představenstvo o realizaci výstavby dvou no-

vých sil na skladování mletého křemene a vybudování nového 

mlýna, který by měl v budoucnu nahradit již zastaralou původní 

technologii. O výstavbě bylo rozhodnuto v roce 2019 a kom-

pletně byla dokončena v roce 2022. Velkým štěstím by-

lo načasování výstavby a uzavření dodavatelských smluv ještě 

před zdražením vstupních materiálů. 
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   Dvě nová sila navýšila objem skladovaného mletého křemene o 600 tun a v rámci výstavby byly mo-

dernizovány i původní dopravní cesty. Po realizaci má tak každý produkt svoji cestu do sila, což eliminuje 

kontaminaci jiným produktem. Navýšení skladové kapacity umožňuje vyšší efektivitu výroby a možnost 

prodloužení odstávek výroby z důvodu oprav a údržby výrobní technologie. 

 

   A to nejlepší nakonec. Poslední dva roky byla 

kapacita mlýnů tak přetížená, že bylo mi-

nimum času na opravy a údržbu.  Rozhodnutí o 

výstavbě třetího mlýna umožnilo plánovat i 

dlouhodobější opravy. 

 

   Třetí mlýn byl spuštěn v květnu letošního 

roku prozatím do testovacího provozu. Díky 

zkušeným pracovníkům výroby je velkým pozi-

tivem, že firma zvládá obsluhu třetího mlýna 

bez nárůstu personálu. 

 

 

   V posledních 5-ti letech společnost in-

vestovala do nových technologií cca 300 

mil. Kč. Těmito kroky upevňuje důvěru 

svých zákazníků ve schopnost plnění dodá-

vek v požadovaném termínu a objemu, a 

především ve standardně vysoké kvalitě, 

jak hlásá motto firmy: „Kvalita v každém 

zrnku“.  

   Investování do rozvoje společnosti samo-

zřejmě nekončí. Sklopísek Střeleč, a.s. má 

zpracován dlouhodobý plán investic, který 

reaguje na požadavky trhu, vylepšení 

v oblasti bezpečnosti práce a životního 

prostředí. V současné době je nezbytné 

hledat především energetické úspory a 

zajistit firmě alespoň částečnou energetic-

kou nezávislost.     

   I přes zdražování vstupů a nervozitu na 

trhu, firma očekává pozitivní budoucnost a 

další rozvoj. 

 Ing. Zdeněk Müller a Renata Mikulová,  

Sklopísek Střeleč, a.s.  
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   Mezi odborníky z řad geologů nebo montanistů 

je všeobecně známo, že oblast Krkonoš nebyla ni-

kdy příliš bohatá na rudy, pokud ji chceme srovná-

vat s jinými hornickými regiony v Českých zemích 

jako jsou třeba Krušné hory nebo Jeseníky. Bylo 

vícekrát též konstatováno, že se zde vyskytovaly 

jen většinou složitě upravitelné typy rud, akumula-

ce kovů tu nebyly příliš veliké a obsah užitkové 

složky průměrný až dokonce nízký. Rovněž poloha 

některých ekonomicky perspektivních typů rud-

ních mineralizací v  těžko přístupném krkonoš-

ském terénu, i skutečnost, že některá se ložiska 

ocitla po roce 1963 v chráněném území Krkonoš-

ského národního parku, snižovala jejich praktický 

význam. 

   Proto musíme velmi oceňovat všechny dochova-

né památky na krkonošské důlní podnikání a na 

práce, které nám tohle minulé a pomíjivé přibližu-

jí. Takovou lokalitou je Obří důl pod Sněžkou, který 

lze považovat z mnoha důvodů za nejvýznamnější 

rudní ložisko v Krkonoších, navíc i atraktivní svou 

polohou v členitém romantickém horském terénu.   

   V roce 2021 vydala Česká speleologická společ-

nost se sídlem v Albeřicích pozoruhodné dílo Důl 

Kovárna v obrazech. Na 109 stranách publikace 

jsou zde prezentovány desítky pečlivě vybraných 

fotografií se stručnými komentáři o místě dnes 

zvaném Kovárna. Autorem díla byl známý český 

geolog a speleolog Dr. Radko Tásler, který získal 

pro svoji práci velmi talentované a obětavé spolu-

pracovníky. Jedná se tu v podstatě o obrazovou 

dokumentaci staré zdejší hornické činnosti, jak je 

známa i z jiných důlních revírů a lokalit v naší re-

publice. To umožňuje každému zájemci objektiv-

nější pohled na nesmírně náročnou práci zdejších 

starých horníků, plnou nebezpečí a nečekaných 

úskalí.  

   V knize jsou nejprve uvedeny dostupné archívní 

mapové a textové podklady z tohoto dolování, do-

plněné údaji z novějšího rozsáhlého geologického 

průzkumu  z let 1952 až 1959. Dále jsou zobrazeny 

různé typy rud a rudních minerálů i 

s doprovodnými horninami tak jak se s nimi všich-

ni zúčastnění setkávali během mnoha let zpřístup-

ňovacích prací.  Zde se dozvíme, že  hlavně  v 19. 

století, se tu dolovaly měděné a arzenové rudy, jež 

se pak následně zpracovávaly se Bukovém údolí v 

Peci Pod Sněžkou. Zdrojem mědi byl minerál chal-

kopyrit, zdrojem arzenu arzenopyrit. (je známa 

fotografie staré arzenové huti v Peci pod Sněžkou 

„jedová chýše“ ze 30. let minulého století, ve které 

se pro zachycení arzenu pravděpodobně používala 

sublimační technologie). Po této části následuje 

nejrozsáhlejší část celého obrazové publikace. 

Jsou zde fotograficky dokumentovány postupy 

prací od počátku (občas ještě v černobílé fotogra-

fii) až po současnost, kdy již terén upraven a 

umožňuje návštěvy zájemců. Tady si čtenář může 

nejlépe učinit si představu, jak složité úkoly pro 

kolektiv pracovníků tu nastaly  a s čím vším se mu-

seli potýkat. Zde nutno ocenit také ty, kteří se po-

díleli na výběr kvalitních fotografií a obrázků, které 

Důl Kovárna v obrazech 

Podzemí Sněžky  

Autor: Radko Tásler 

Představujeme knihu 
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jsou pro tuto publikaci naprosto stěžejní. Může-

me tu shlédnout jak labyrint podzemních prostor, 

někdy až překvapující svým rozsahem, tak nebez-

pečné úseky, které bylo nutno zprůchodnit. Sním-

ky ukazují názorně též obětavost těch, kteří se 

rozhodli toto zpřístupnění opuštěného hornické-

ho díla svou náročnou prací realizovat. Dále jsou 

tu též fotografie významných osob, které navštívi-

ly toto staré důlní dílo během minulých let (např. 

tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík 

nebo ministr životního prostředí Švédska Andreas 

Caldren).  Nechybí zde ani humorné obrázky.  

   Důležité je i sdělení autora díla dr. Táslera, že 

vše zde prezentované zachycuje práce na úrovni 

roku 2013 a že se se můžeme dočkat v dalších 

letech i publikace o další etapě průzkumu podze-

mí Obřího dolu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 Těm kdo se zajímají o staré hornictví, dolování a prů-

zkum, lze tuto knížku vřele doporučit.  

   Je možno ji zakoupit v Praze, v prodejně České geolo-

gické služby a v sekretariátu České speleologické spo-

lečnosti  https://www.speleo.cz/e-shop 

             RNDr. Karel Pošmourný 

https://www.speleo.cz/e-shop
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       Jelikož problém s vodou po těžbě nerostů není černý 

ani bílý, zvolil odborný garant semináře níže uvedenou 

skladbu přednášejících s příspěvky:  

• Těžba nerostů v ČR (minulost a budoucnost)
Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., HGF VŠB – TUO 

• Matematické modelování zatápění hlubinných 
dolů-koncepč. přístupy, příkladová studie KDP 
prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., SF VŠB – TU O 

• Zatápění ODP   
    Ing. Bronislav Šrámek, DIAMO s. p., o. z. Odra 

• Využití důlních vod jako zdroje vody a pro 
energetické účely 

    Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.,  

    prof. Jaroslav Dvořáček, CSc., HGF VŠB – TUO 

• Postupné zatápění karvinské dílčí pánve OKR 
(Výsledek projektu č. 908 TA ČR)  

    Ing. Petr Hemza, Ph.D., Green Gas, a.s. 

• Ukončení těžební činnosti v KDP  
    Ing. Kamil Kaufman, PhD, DIAMO s.p., o.z. Darkov  

• Zatápění dolů v Severočeské hnědouhelné 
pánvi  

   Ing. Igor Němec, DIAMO s.p. 

   Z obsahu přednesených příspěvků a společné diskuze 
vyplynulo, že v území dotčeném těžbou uhlí v průběhu 
postupného zatápění dolů a lomů vodou, byla identifiko-
vána níže uvedená rizika: 

− výtoku/přetoku důlních vod do mělké hydrosféry, či 

povrchových vodotečí, 

− intenzifikace nekontrolovaných výstupů důlního   
plynu, 

− indukované seismicity, 

− změny nivelety terénu, 

− nestability a propadu zlikvidovaných důlních jam 
(hlavních důlních děl ústících na povrch). 

 

 

 

 

 

 

 

Hornický spolek Praha uspořádal v budově ČSVT v Praze dne 8. září 2022 odborný seminář za-
měřený na zatápění dolů a hnědouhelných lomů    po ukončení hornické činnosti.  

Cílem semináře bylo analyzovat praktickou míru dopadů na území dotčeného těžbou uhlí po-
stupným zatápěním. Zvláštní zřetel byl kladen na Ostravsko-karvinský revír, kterému je věno-

vána značná pozornost, jak ze strany vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol, tak i fi-
rem specializujících se na činnosti spojené se zahlazováním následků po ukončení těžby uhlí. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., z pozice ředitele odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu přednesl úvodní slovo 
k problematice zatápění dolů a lomů, a jako předseda Hornického spolku Praha přivítal všechny účastníky odborného semináře.  

Podrobnější informace o proběhlém semináři, popř. 

o dalších připravovaných odborných seminářích po-

řádaných Hornickým spolkem Praha Vám ochotně 

sdělí odborný garant Ing. Antonín Taufer, CSc.        

na kontaktech:  

e-mail: taufer@seznam.cz; tel.: 607 501 802.  
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   V sobotu 10. září 2022 se sešlo v Sokolově 150 horníků z celé ČR, Bavorska a Saska   ve slavnostních 

uniformách. Jednalo se o oslavu dne horníků.  

   Ráno v 10 hodin se všichni sešli v klášteře na 

Starém náměstí, kde proběhla prezentace, občer-

stvení a v 11 hodin vyrazil hornický průvod měs-

tem v čele se sokolníkem, za zpěvu hornických pís-

ní za doprovodu hornické kapely Barbora. Přestože 

v pátek pršelo, počasí se v sobotu vydařilo. Když 

dorazil průvod ke tribuně na náměstí Budovalelů 

(Nové náměstí), proběhly krátké projevy vedení 

Sokolova, Sokolovské uhelné a starostů německých 

měst Saalfeldu a Schwandorfu. Poté jsme zazpívali 

hornickou hymnu, předala se hornická vyznamená-

ní, stužkovaly se vlajky a následovala volná zábava. 

Přijelo mnoho hornických  spolků a měst. Ze Stříbra dorazili báňští kamarádi pod vedením Mgr. Radka Strankmülle-

ra, Borek Zezula, Honza Markalous s manželkou, Vláďa Hrás-

ký a Vašek Krob. Celkem se dostavilo 150 horníků z Abertam-

Hřebečné, Tlučné, Stráže pod Ralskem, Nového Sedla, Třebo-

ce, Chodova, Krásna, Horního Slavkova, Plané u M.L., Kladna, 

Kutné Hory, Bohutína, Příbrami a Horní Suché na Ostravsku. 

Ze zahraničních měst to byly dvanáctičlenné delegace již zmi-

ňovaného Saalfeldu a Schwandorfu, včetně starostů. Akci 

hodnotím jako velice zdařilou s účastí, kterou jsem nečekal, 

protože souběžně probíhaly oslavy dne horníků i v jiných 

městech, v Mostě, Kladně, Ostravě i jinde, včetně Slovenska. 

Těšíme se na příští rok, až se opět všichni sejdeme. 

TEXT: Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D., FOTO: Jiří Skála 
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   Město Kutná Hora se ve dnech 23. – 25. září 2022 stalo vůbec poprvé ve své historii hostitelem slav-
nostního Setkání hornických měst a obcí České republiky. Po Příbrami a Kladně je tak třetím středočes-
kým hostitelským městem. Oslava řemesla tak typického a tradičního pro Kutnou Horu nabídla pestrý 

program pro horníky, příznivce hornictví i pro veřejnost. 

   Již od brzkého odpoledne se v pátek 23. září do Kutné Hory začali sjíždět členové hornických spolků a ve Vlašském 

dvoře od oddělení cestovního ruchu obdrželi informace k programu a dárkové balíčky na památku. V pátek večer se 

zástupci hornických spolků zúčastnili uvítacího večírku v kongresové hale Galerie Středočeského kraje. 

   Hlavní program setkání patřil sobotě, a to již od rána, kdy 

byli zástupci spolků přivítáni v audienční síni Vlašského dvora 

starostou Kutné Hory Josefem Viktorou a od 10 hodin pro-

běhla mše v chrámu svaté Barbory. Následovalo řazení horní-

ků a členů hornických spolků před chrámem, aby půl hodiny 

před polednem majestátní průvod kolem 750 osob prošel se 

vší slávou, hudbou a prapory přes historické centrum až do 

parku pod Vlašským dvorem. Největší účast zaznamenaly 

hornické spolky z České republiky, ale nechyběli ani početní 

zástupci sousedů ze Slovenska a z Polska.  

Zdař Bůh! Došlo stříbro? 
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   Kutná Hora v rámci mezinárodních vztahů udržuje 

partnerství se dvěma městy, v jejichž historii je vý-

znamná stopa hornictví, a to se slovenskou Kremni-

cou a polským městem Tarnowskie Góry. Obě města 

přijala pozvání a jejich zástupci se radostí přidali 

k průvodu i k doprovodnému programu. V řadách 

procházejících horníků i přihlížejících návštěvníků 

panovalo nadšení a po zbytek dne neopustilo ani jed-

nu ze zúčastněných stran. Hosté ocenili práci pořada-

telů a na zajímavém a pečlivě připraveném programu 

nešetřili chválou. Vedle hornických slavností se odpo-

ledne nedaleko parku pod Vlašským dvorem konaly 

na Palackého náměstí tradiční Svatováclavské slav-

nosti, na které nejeden člen setkání s chutí zavítal. 

   Na pódiu se za přítomnosti představitelů města 

Kutná Hora, hejtmanky Středočeského kraje Petry 

Peckové odehrálo slavnostní stužkování, předání 

světla sv. Barbory a putovního praporu a vystoupe-

ní hornických kapel. Další část programu se přesu-

nula do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde 

byly předány ceny Český Permon 2022 udělované 

osobnostem nebo institucím, které se významně 

zasloužily o rozvoj hornických tradic. Sdružení hor-

nických a hutnických spolků ČR oceňuje v kategori-

ích hornický folklór, záchrana technických pamá-

tek, největší počin roku, celoživotní dílo a mimo-

řádná cena. 

   V rámci hornických slavností byla již 20. září v Barborské ulici před budovou Hrádku – České muzeum stříbra umís-

těna panelová výstava Stříbrné doly Kutnohorské o dějinách dolování v Kutné Hoře. Výstava je volně k vidění do 23. 

října. Jako další část doprovodného programu se v neděli 25. září uskutečnil Den otevřených dveří areálu Čistírny 

důlních vod Kutná Hora – Kaňk a pro zájemce z řad odborníků a odborné veřejnosti byly zorganizovány komentova-

né prohlídky štoly Na Bylance. 

   Akce se zúčastnili představitelé hornických měst, za pořa-

datelské město je to konkrétně Hornický spolek Barbora, z. 

s. Pořadateli akce jsou město Kutná Hora, oddělení cestov-

ního ruchu, školství a kultury, České muzeum stříbra, p. o., 

a Hornický spolek Barbora. Garantem akce je Sdružení hor-

nických a hutnických spolků České republiky. 

Další ročník setkání hornických měst a obcí se odehraje ve 

dnech 8. – 10. září 2023 v Ostravě. 

 

TEXT: Kristýna Šimonová 

FOTO:  Monika Pravdová  
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Ve dnech 19. až 21. září 2022 zasedal v Ženevě, kde také, vedle New Yorku, v kte-
rém zrovna probíhalo Valné shromáždění, sídlí OSN, její Výbor pro udržitelnou 
energetiku při Evropské hospodářské komisi OSN (EHK OSN) se sídlem v Ženevě. 

      Tento výbor má pod sebou několik stálých Skupin expertů. Například Skupinu expertů pro čistší elek-

trické systémy, Skupina expertů pro důlní metan, Skupina expertů pro obnovitelné zdroje, Skupina exper-

tů pro plyn, Skupina expertů pro management energetických zdrojů, kam patří jaderné zdroje elektřiny. 

Všechny skupiny expertů spolupracovaly dohromady po dva covidové roky na projektu Uhlíková neutrali-

ta 2050, který se na pondělním a úterním jednání završil.  

   EHK OSN konstatovala, že uhlíková neutralita, tedy stav, kdy lidstvo bude produkovat jen tolik emisí v 

ekvivalentu CO2, kolik jich zvládne příroda na planetě Zemi pohltit, je v roce 2050 ovšem za velmi vyso-

kých finančních investic v řádech trilionů dolarů možná. 

 

To je odlišný koncept od 

EU Green Dealu, který 

nás nutí, aby v roce 2050 

byly emise absolutně nu-

lové. EHK OSN doporuču-

je určité emise tolerovat, 

ovšem jen do výše, která 

zajistí rovnovážné fungo-

vání vegetace na zemi a v 

oceánech. CO2 je důleži-

tým stavebním prvkem 

rostlin, které zajišťují vý-

živu lidstva a bez CO2 v 

ovzduší by na Zemi byl 

hladomor. 

 

   To, že vize OSN Carbon Neutrality 2050 je realističtější, než EU Green Deal 2050, byl důvod, proč jsme 

vizi Uhlíkové neutrality jako ZSDNP podporovali, proč jsme se aktivně po dva dlouhé covidové roky na té-

to práci podíleli, dokonce ve funkci vedoucího Task force koordinujícího spolupráci všech skupin expertů 

na tomto projektu. 

   Výsledkem událostí na Ukrajině a jejich dopadu do energetiky světa je to, že projekt, který “pořešil” eko-

logii, bude nyní na návrh ČR doplněn o otázky Energetické bezpečnosti a Dostupnosti energií. 
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    Ve dnech 19. Ve středu 21. září předseda Skupi-

ny expertů pro čistší elektrické systémy Jim Robb 

z USA presentoval koncept Uhlíkové neutrality 

2050 nadřízenému Výboru pro udržitelnou ener-

getiku EHK OSN. 

   Vzhledem k událostem na Ukrajině bylo celé 

zasedání poznamenáno “vysokou politikou”. Za 

15 let fungování v EHK OSN jsem nikdy nezažil 

takovou angažovanost velvyslanců členských zemí 

EHK OSN i naší ženevské ambasády. 

   Měl jsem tu čest na žádost MZV a velvyslanectví 

ČR v Ženevě k materiálu ve svém oficiálním proje-

vu tlumočit pozici České republiky a hovořil jsem 

po velvyslancích Polska, Německa, Portugalska a 

USA na závěr, jako oficiální představitel ČR, země, 

která v tomto pololetí předsedá EU. Projev měl 

velmi pozitivní ohlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Vladimír Budinský, MBA.     

Prezident ZSDNP 


