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Z ODBORNÉHO ŽIVOTA 

Výro�ní ceny �eské koksárenské spole�nosti za rok 2004 ud�leny 

Výkonná rada �eské koksárenské spole�nosti se na svém zasedání dne 18. kv�tna 2005 
jednomysln� usnesla o ud�lení výro�ních cen �eské koksárenské spole�nosti za rok 2004.  

Za celoživotní p�ínos oboru koksárenství se cena ud�luje 

� Ing. Vladimíru Stuchlíkovi CSc. 

�  Ing. Kv�toslavu Vojtovi�ovi  

Náš kolega Ing. Vladimír Stuchlík CSc se narodil v dubnu roku 1933 v Orlové. Po maturit� 
nastoupil ke studiu na Vysoké škole bá�ské v Ostrav�, kde se jako žák prof. Koziny v�noval 
oboru koksárenství. Promoval v roce 1957. Svoji odbornost si dále zvyšoval ve v�decké 
aspirantu�e, kde v roce 1964 svým v�deckým pojednáním o smrš�ování uheln�-koksové 
hmoty dosáhl v�decké hodnosti kandidáta technických v�d. Po studiu nastoupil do Nové huti, 
kde se zabýval v�decko-výzkumným �ešením �ady naléhavých otázek, spojených s tehdy 
mohutným rozmachem koksovny. Z té doby jsou známy jeho výzkumné zprávy, 
pojednávající o kvalit� uhlí a hodnocení jejich jakosti, jeho rozhodující podíl p�i zavád�ní a 
uplat�ování moderní petrografické analýzy uhlí a také budování odpovídajících laborato�í, 
vybavovaných postupn� nejmodern�jší instrumentální technikou. To se osv�d�ilo zejména 
p�i posuzování dodávek koksárenských uhlí ve vztahu ke kvalit� vyrobeného koksu. Zvláš� 
výrazn� se Ing. Stuchlík prosazoval ve funkci vedoucího koksárenského výzkumu, kde 
p�sobil od roku 1989 do roku 1996. Zde byla z jeho iniciativy zavedena série zkušebních 
test� jakosti koksu,  která se zejména v poslední dob� vyjad�ovala NSC ukazateli  v podob� 
CSR a CRI. Dále lze zmínit i ov��ení Sabelova postupu, bubnové zkoušky ASTM, jeho 
významný podíl na hodnocení petrologických vlastností koksu, stupn� anizotropie a dalších.   

Veškerá tato �innost p�edznamenala jeho soustavný odborný r�st, kde v roce 1968 získal 
v�decký stupe� IIa a v roce 1991 v�decký stupe� I s predikátem vedoucí v�decký pracovník. 
Své zkušenosti a poznatky z výzkumné �innosti p�edával koksárenské ve�ejnosti v podob� 
publikací, kde presentoval celkem 112 statí, 33 p�ednášek na odborných shromážd�ních 
doma i v zahrani�í. Spolupracoval s odbornými institucemi u nás i v zahrani�í, p�ipome�me 
spolupráci s VŠB, s IChPW, plodné konsultace s firmou Dasfos a další. I po ukon�ení své 
aktivní �innosti se Vladimír Stuchlík nadále zajímá o d�ní v oblasti tepelného zpracování uhlí. 

Nesporný celoživotní p�ínos kolegy Stuchlíka pro rozvoj koksárenského oboru vedly 
výkonnou radu �KS k jednomyslnému stanovisku – ud�lit jmenovanému výro�ní cenu za rok 
2004. K pod�kování za vykonanou práci p�ipojujeme i naše up�ímné blahop�ání. 

Ing. Kv�toslav Vojtovi� se narodil v srpnu roku 1934 v Ostrav�. Školní léta strávil 
v Prost�jov�, kde na reálném gymnasiu maturoval v roce 1952. Poté nastoupil na Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze, kde v roce 1957 ukon�il svá studia promocí u prof. 
Riedla v oboru plynárenství a koksárenství. První odborné poznatky ovšem získával již na 
prázdninových brigádách na koksovn� Svoboda, což se stalo nezvratným motivem jeho 
celoživotního zájmu o náš obor, kterému posléze v�noval všechny své síly a schopnosti. 
Nabyté znalosti za�al laureát rozvíjet v projek�ní organizaci Hutního projektu Frýdek-Místek 
p�i �ešení technických otázek nejen �eskoslovenského a posléze �eského koksárenství. Zde 
pracoval s výjimkou jednoho roku stráveného na koksovn� �SA až do ukon�ení své aktivní 
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�innosti. Jeho orientace na problematiku chemické výroby v koksovnách, spolupráce s Ing. 
Formandlem, získávání zkušeností p�i projekci, p�i kontrolních m��eních v provozech 
koksoven zejména na benzolce, p�i odsi�ování koksárenského plynu a také v oblasti �išt�ní 
odpadních vod, soustavná a odpov�dná práce p�edznamenaly jeho renomé vynikajícího 
odborníka, uznávaného u nás i v zahrani�í.  

Ing. Kv�toslav Vojtovi� je spolutv�rcem modernizace chemických výrob prakticky všech 
našich koksoven s d�sledným uplat�ováním zásad tvorby a ochrany životního prost�edí, což 
se projevilo i v rasantním snížení celkových emisí p�i výrob� koksu. P�i tom je pot�eba 
vyzvednout i jeho hluboké teoretické znalosti, které až do dnešní doby p�edává svým 
spolupracovník�m, na odborných shromážd�ních a v �etných v�decko-technických 
dokumentech a publikacích.  

Spolu s Ing. Vladimírem Šebelíkem rozvíjel spolkovou �innost v tehdejší koksárenské 
skupin� �sVTS, p�sobil zde dlouhou dobu jako tajemník, po roce 1970 se dále v�noval práci 
jak ve VTS tak i pozd�ji v �eské koksárenské spole�nosti. Všichni si dob�e pamatujeme jeho 
odborná vystoupení p�i ší�ení osv�ty v kruhu koksa��, jeho typický projev, vedený snahou co 
nejvíce danou  problematiku objasnit. Veskrze vzd�laný �lov�k se vedle své rodiny v�nuje 
svému koní�ku – jednomu z nejušlechtilejších – muzicírování. Nelze nevzpomenout jeho 
poctivý p�átelský p�ístup ke koleg�m, zájem o pokrok a vyhran�ný smysl pro odpov�dnost . 

Výše uvedené skute�nosti se staly základem pro ud�lení výro�ní ceny �KS panu Ing. 
Kv�toslavu Vojtovi�ovi jako d�kaz ocen�ní jeho celoživotního p�ínosu pro obor koksárenství. 
Výkonná rada �KS je p�esv�d�ena, že toto ocen�ní je ud�leno laureátovi po zásluze a 
vyslovuje mu pod�kování za vykonanou práci. K ud�lení výro�ní ceny up�ímn� 
blahop�ejeme.  

/Výkonná rada �KS/ 

JUBILEA 

P�ipomínáme, že v období od posledního vydání List� �KS oslavili významné životní 
jubileum naši �lenové: 

Ing. Lukosz Kazimír 5.12. 50 let  
Ing. Mokroš Petr 5.12. 50 let 
Ing. Michálek Jan 26.12. 60 let 
Škapa Karel 24.1. 60 let 
Ing. Kochanski Ulrich 3.3. 50 let  
Blahuta Josef 16.3. 50 let 
Ing. Stonawski Josef 11.1. 50 let 
Stankovi� Vlastimil 11.4. 65 let 
Ing. Stošek Erich 11.4. 60 let 
Ing. Stuchlík Ladislav 12.4. 65 let 

Jubilant�m dodate�n� srde�n� gratulujeme a p�ejeme jim do dalších let pevné zdraví, osobní 
pohodu a hodn� chuti a elánu do další práce. 

/Výkonná rada �KS/ 



 4 

62. zasedání Evropského koksárenského výboru v Ostrav� 

Ve dnech 25.-27. kv�tna 2005 se v Ostrav� konalo 62. zasedání Evropského koksárenského 
výboru (European Coke Committee - ECC). Toto zasedání bylo pro nás o to významn�jší, že 
se jednalo o v�bec první oficiální setkání �len� ECC v �eské republice a že organizaci 
zasedání zajiš�ovala �eská koksárenská spole�nost. 

Úvodem je vhodné p�ipomenout, že Evropský koksárenský výbor je organizace, která 
sdružuje koksárenské odborníky z evropských zemí vyráb�jících koks. Funguje na základ� 
vzájemné d�v�ry bez systému psaných zákon�, ale podle schválených a respektovaných 
pravidel. Hlavním cílem p�sobení ECC je pak neustálé zvyšování úrovn� koksárenských 
technologií a ekonomiky výroby cestou vým�ny informací a zkušeností. Evropský 
koksárenský výbor vznikl v roce 1971 a jeho prvního zasedání se zú�astnilo 13 koksa�� z 6 
zemí Západní Evropy. V polovin� roku 2004 m�l ECC celkem 33 �ádných �len� ze 14 
evropských zemí. Tito �lenové tak reprezentují všechny státy EU (25), ve kterých se koks 
vyrábí.  

Na programu 62. zasedání ECC byla pravidelná jednání pracovních skupin ECC Data 
Exchange Group a ECC Environmental Working Group, technická �ást hlavního jednacího 
dne se pak týkala rozvojových a investi�ních zám�r� koksoven. Pravidelnou sou�ástí 
každého zasedání je i exkurze ú�astník� na koksovnu hostitelské firmy. To umož�uje 
každému �lenu ECC seznámit se s posledním stavem technologie na té �i oné koksovn� a 
zprost�edkovat tak informace i koksovnám, které jako reprezentant dané zem� zastupuje. 
Ani v tomto p�ípad� nebyla u�in�na výjimka a ú�astníci zasedání m�li možnost navštívit 
koksovnu Mittal Steel Ostrava a.s., p�estože tato spole�nost zasedání ECC nepo�ádala. 

T�ídenního jednání se zú�astnilo celkem 30 koksárenských odborník� z Belgie, �eské 
republiky, Finska, Francie, Holandska, Ma�arska, N�mecka, Polska, Rakouska, Špan�lska, 
Švédska a Velké Británie, výjime�n� chyb�li kolegové z Itálie a Slovenska. �eskou 
koksárenskou spole�nost na jednáních zastupovali Ing. Vladislav Machek, Ing. Jind�ich 
K�ištof a Ing. Viktor Stískala, který je zárove� �lenem ECC. Z �eských zástupc� byl dále 
p�ítomen Ing. Rostislav Kun�ický z koksovny Mittal Steel Ostrava a.s.  

V hlavní �ásti technického programu zazn�lo celkem 14 p�ednášek p�inášejících informace o 
aktuálních sm�rech investi�ního a technického rozvoje koksoven jednotlivých �lenských 
stát� ECC. �eské koksárenství prezentovala bohužel pouze jediná p�ednáška s názvem 
„Rozvojové a investi�ní zám�ry koksovny Mittal Steel Ostrava a.s.“. Tato skute�nost byla pro 
ú�astníky zasedání ur�itým zklamáním, a to i p�es velmi dobrou úrove� �eské prezentace, 
protože bývá pravidlem, že po�adatelská zem� se p�edstavuje v plné síle. Navíc se o 
zbývajících �eských koksovnách dob�e ví a plány do budoucna se tvo�í nejen na 
koksovnách.  

Nosné jednací téma bylo vzhledem k situaci na sv�tovém trhu nadmíru aktuální, protože 
Evropský koksárenský výbor má své poslání a význam i v rámci evropského ocelá�ského 
sektoru a to zejména proto, že vysokopecní zp�sob výroby surového železa, který se bez 
koksu neobejde, z�stane v Evrop� se svým asi 60% podílem dominantním procesem p�i 
výrob� oceli. ECC má za úkol srovnávat úrove� koksárenství v jednotlivých �lenských 
zemích s cílem zdokonalit technologii a environmentální výkon koksoven a to p�i sou�asném 
snižování náklad� v rámci vyšší konkurenceschopnosti ocelá�ského pr�myslu. A tento úkol 
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se napl�uje práv� organizováním pravidelných zasedání s nezbytnou vým�nou informací a 
zkušeností z každodenního koksa�ského života, které jsou o to významn�jší, že se získávají 
v r�zných spole�nostech, v r�zných podmínkách a s r�znými technologiemi. 

A jak dopadlo první „�eské“ zasedání Evropského koksárenského výboru? Podle 
spokojenosti všech ú�astník� a i dle mého osobního názoru na výbornou, a to zejména díky 
pe�livé p�íprav� ze strany �eské koksárenské spole�nosti. Ta sice má dostate�né 
zkušenosti z organizování podobných profesních akcí, nicmén� význam ostravského 
zasedání ECC vyžadoval maximální pozornost. Z živého zájmu koksárenských expert� o 
sou�asný stav koksovny v Mittal Steel Ostrava a.s., aplikované technologie a její další vývoj 
lze pak již jen potvrdit, že je stále co zlepšovat a že koksárenství je i nadále živý obor, který 
si zasluhuje stejné pozornosti jako se dostává jiným výrobním odv�tvím. 

/V. Stískala/ 

Z NAŠICH KOKSOVEN 

Vým�na p�edloh na KB �. 3 Koksovny Jan Šverma OKD, OKK a.s. 

Ve dnech 25.4. až 11.5.2005, tj. v 17–ti denní výluce koksárenské baterie KB, �.3 byla 
realizována vým�na p�edloh na A i B bloku této KB. Akce byla provedena ve spolupráci týmu 
pracovník� OKD, OKK, fy JANEX (Polsko) a Hutního projektu Frýdek-Místek.  

Tato výluková oprava byla provedena po tém�� dvouleté p�íprav�, ve které byly rovn�ž 
p�ipraveny pracovní postupy a podklady pro provedení celé akce. Ta prob�hla následovn�:  

• 23.4.2005 od no�ní sm�ny až po ranní sm�nu 25.4.2005 bylo provedeno postupné 
snížení výroby koksu a odstavení KB mimo odsávání do výlukového stavu,   

• 25.4.2005 bylo p�edáno spol. JANEX pracovišt� na zabezpe�ené KB v�etn� 
inertizovaných p�edloh,  

• firma JANEX. zabezpe�ovala vým�ny p�edloh nep�etržit� ve 12-ti hodinových 
sm�nách, 

• kontrola udržování stanoveného tepelného režimu a t�snosti KB �.3 byla 
zabezpe�ována po celou dobu akce ve spolupráci provozu KJŠ s tepeln�-technickou 
divizí Hutního projektu Frýdek-Místek a.s., 

• p�íprava a kontrola provozování chemické �ásti provozu KJŠ jen na KB �.4, zejména 
provozování odsí�ení koksárenského plynu, byla zabezpe�ována ve spolupráci 
provozu KJŠ a specialist� Hutního projektu Frýdek-Místek, a.s., 

• �ídicím týmem byla provád�na denní koordinace �innosti pracovník� zabezpe�ujících 
vým�nu p�edloh a související opravy se zam��ením na zkrácení celé výluky, 

• vým�ny obou p�edloh i související opravy KB �.3 byly ukon�eny ve zkráceném 
termínu, tj. o 4 dny d�íve oproti plánu, 

• zkoušení a tlakování p�edloh a jejich p�evzetí k op�tovnému uvedení KB �.3 do 
provozu bylo provedeno dne 11.5.2005.  

S vým�nou p�edloh bylo sou�asn� provedena revize a oprava stoupa�ek s navazujícími 
�ástmi potrubí a armatur, vodních uzáv�r� stoupa�ek; provedena revize �ásti obou 
odsávacích potrubí v�etn� polnic, oprava p�íslušných ocelových konstrukcí a vým�na 
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elektroza�ízení a za�ízení MaR na p�edlohách. Velmi špatný stav demontovaných �ásti 
p�vodních p�edloh pln� potvrdil oprávn�nost rozsahu provedených oprav KB �.3.  

V dob� výluky na KB �.3 byly provád�ny i opravy na souvisejících �ástech chemických 
provoz� (hrubá kondenzace), vým�na kolejnic vodicího vozu KB �.3 a uzáv�r� uhelné v�že 
této KB. Výluky bylo využito i k údržb� na dopravních cestách a za�ízeních koksové služby. 

V pr�b�hu výluky KB �.3 nebyly na KJŠ shledány ani �ešeny žádné nep�edpokládané 
technické problémy. T�snost t�snících prvk� vlastní KB �.3 byla udržována pomocí regulace 
a omazování jednotlivých uzl�. Teplota zdiva topných kanál� uprost�ed KB byla udržována 
na teplot� kolem 1 000° C, krajní kanály na teplot� kolem 770° C.  

 

Po provedených kontrolách všech komor bylo konstatováno, že kvalita zdiva je dobrá bez 
v�tších trhlin. Ve dvou problémových komorách došlo k uvoln�ní malých �ásti zdiva 
z p�edcházejících oprav a blokování tla�ených koksových hranol�. P�ed dalším obsazováním 
byly torkretovány podklenbové prostory jednotlivých komor. KB �.3 najela na režimovaný 
výkon tj. 22 komor za sm�nu dne 15.5.2005. 

Lze konstatovat, že stav zdiva byl udržen na úrovni p�ed provedenou výlukou a že ani po 17-
ti denní výluce se na zdivu neprojevily v�tší závady. V dob� najížd�ní 11.5.2005 ani den po 
najetí tj. 12.5.2005 komín KB �.3 nevykazoval žádné viditelné emise.     

Chemická �ást provozu KJŠ, zejména odsí�ení koksárenského plynu, byla provozována na 
spodní hranici výkonu a kontrolována ve spolupráci se specialisty Hutního projektu Frýdek-
Místek. Pro �ádnou funkci turbodmychadla o výkonu 44 000 m3/hod. byly po celou dobu 
v provozu celkem t�i ochozová potrubí koksárenského plynu. 

/A.Pry�ek/ 
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Z MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍ 

50 let Instytutu Chemicznej Przeróbki W�gla w Zabrzu 

Základním cílem polského hospodá�ství v padesátých letech minulého století bylo maximální 
urychlení industrializace státu. Hlavní odv�tví – t�žba a zpracování surovin si vynutily také 
rozvoj technologických postup� pro efektivní využití zejména uhelných zásob. Díky osobní 
iniciativ� zástupc� tehdejšího ministerstva hutnictví byl založen Institut pro zkoumání 
efektivního využití uhlí. Jeho prvním �editelem se stal Stefan Rosi	ski. Jako sídlo bylo ur�eno 
m�sto Zabrze. Mezi prvními zam�stnanci ústavu byli p�edvále�ní odborníci v oblasti 
zpracování uhlí. Pro mladé nástupce byla založena filiálka „
l�skie Techniczne Zakłady 
Naukowe“. Z hlediska technického vybavení bylo úsilí sm��ováno na vývoj �ady pilotních 
za�ízení v�etn� údržbá�ského zázemí. V 70. letech v období energetické krize se institut 
za�al více zajímat o energetické a chemické zpracování uhlí. 

V 80. letech došlo k op�tovné zm�n� hlavních témat výzkumných aktivit. Byl zahájen projekt 
zušlech�ování uhlí. V jeho rámci byla mezi jinými zprovozn�na v poloprovozním m��ítku 
instalace pro výrobu ekologického paliva „Ecocoal“. Konec 80. let byl poznamenán krizí 
v hutních oborech a Institut byl tímto d�ním siln� ovlivn�n. Z �ásti své kapacity za�al správn� 
sm��ovat do oblasti „proekologických“ aktivit. V sou�asné dob� r�stu pot�eb investi�ních akcí 
v oblasti koksárenství se vrací �áste�n� ke klasické koksárenské problematice. 

V roce 2004 došlo k reorganizaci, díky které vznikly t�i hlavní jednotky: 
Centrum akreditovaného zkoušení, Centrum technologických inovací a Odd�lení strategie 
rozvoje. 

V sou�asné dob� je Institut za�len�n do evropských organizací kde se aktivn� podílí na 
�ešení mnoha významných evropských výzkumných projekt�. Je pot�eba p�ipomenout, že 
zde p�sobili známí odborníci jako Henryk Zielinski, Julian Nadziakiewicz, Jerzy Jastrzebski a 
další, jejichž práce jsou podnes oce�ovány pro sv�j zásadní p�ínos v oblasti chemie a 
zpracování uhlí.  

Zam��ení ústavu je velmi široké, významné úsp�chy nap�. zaznamenali p�i p�íprav� 
sorbent�, v oblasti p�ípravy formovaného koksu, chemických produkt� karbonizace – zde 
zejména pr�myslového uhlíku. K významným složkám práce Institutu pat�í osv�tová �innost, 
p�edevším p�edstavovaná redak�ní a edi�ní p�sobností v �asopisech Koks-Smola-Gaz, 
posléze pak Karbo. IChPW se stal také po�adatelem �ady odborných shromážd�ní na 
mezinárodním fóru. 

Souhrnn� si svojí cílev�domou seriozní prací vydobyl vysoké odborné renomé, to se logicky 
stalo východiskem pro mnohé mezinárodní výzkumné projekty. Díky nejen geografické, ale i 
osobní blízkosti došlo k velmi úzké spolupráci pracovník� IChPW s našimi odborníky ve 
sfé�e výzkumu i projekce. 

I my p�icházíme s up�ímným blahop�áním našim polským koleg�m u p�íležitosti padesátin 
Instytutu chemicznej przeróbki wegla a vyslovujeme pod�kování za p�ínos oboru, za ú�innou 
pomoc p�i �ešení našich problém�, za mnohá osobní p�átelství. Do dalších let p�ejeme 
pracovník�m Institutu pevné zdraví, nové pracovní úsp�chy, tv�r�í invenci a vytrvalost 
v nep�etržitém boji o místo pro uhlí, které mu po zásluze neot�esiteln� pat�í.   

/S. Czudek, M.Kalo�/ 
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Fachtagung Kokereitechnik 2005 

V  prostorách Rellinghausu fy RAG v Essenu se ve dnech 22.-23.dubna uskute�nilo 
každoro�ní odborné a spole�enské setkání n�meckých koksa�� „Fachtagung Kokereitechnik 
2005“. Spolupo�adatel�m – Verein Deutscher Kokereifachleute e.V, Kokereianlagebau a 
Kokereiausschuss – se tradi�n� poda�ilo zorganizovat d�stojné jednání v p�íjemném 
prost�edí moderní budovy s odpovídajícími prostory k jednání i kuloárovým setkáním. Cca 
160 ú�astník� - mezi nimi i 5 �eských �len� VDK - vyslechlo ve dvou p�ldnech 11 p�ednášek 
ve 4 tématických blocích.  

Na záv�r prvého dne jednání byly jako každoro�n� ud�leny výro�ní ceny VDK a to tzv. 
Förderpreis pro mladé koksa�e a Koker-Medaile za zásluhy o rozvoj oboru. 

Citelné omezení výzkumných a vývojových kapacit v N�mecku v poslední dob� má za 
následek, že tradi�ní konference už n�kolik let není v�nována jednomu tématu, ale je 
sm�sicí p�ednášek nejr�zn�jšího zam��ení. Ani jedna se však nezabývala n��ím, co by 
mohlo být ozna�ena za alespo� díl�í technologickou inovaci v oboru. Spíše byla 
prezentována nová interpretace starých témat nebo obecné pohledy na problematiku výroby 
koksu (nap�. „Obchod s emisemi CO2 z pohledu koksoven“ autor� z Wirtschaftsvereinigung 
Düsseldorf).  

Na rozdíl od lo�ského setkání, jež bylo zcela ve znamení euforie nad neo�ekávaným 
extremním r�stem poptávky po metalurgickém koksu a tím vyvolaným strmým r�stem cen, 
letos již vzhledem k aktuální situaci na trhu p�evládala st�ízliv�jší atmosféra. Proto p�ekvapila 
informace o zám�ru otev�ít nový d�l a postavit navazující novou koksovnu na okraji 
Ruhrgebietu, která byla oznámena v p�ednášce „Výroba a pot�eby koksu – pravdivý pohled 
na realitu“ (kolektiv autor� ze Stahlinstitu VDEH, Arceloru a Uhde).  

Zajímavým p�iblížením inovace pro Evropany zatím nedostupné techniky Heat-Recovery 
byla p�ednáška specialist� firmy Uhde o možnostech použití p�chovaného provozu v této 
technologii. Podle autor� se jedná o rozší�ení možností využití tohoto, p�edevším 
rozvojových zemích žádaného zp�sobu výroby koksu.  

Zpest�ením druhého dne konference byla p�ednáška penziovaného �editele koksovny 
Prosper o výsledku �innosti klubu historie p�i VDKV. Klobouk dol� p�ed množstvím 
dokument� a fotografií, které shromáždili, ut�ídili a p�epracovali do p�ehledné digitální 
sestavy na CD. Bohužel, céde�ko na kterém je �ada skute�n� zajímavých dokument� i 
z dávn�jší historie n�meckého koksárenství, není ur�eno k prodeji.  

Sn�mování uzav�el šéf koksárenské divize firmy Uhde Dr. Rainer Worberg, jehož slova jen 
dokreslovala sou�asnou nejistotu v koksárenské branži, kde v posledních létech dochází 
k pom�rn� radikálním zvrat�m v poptávce a následn� cenách koksu. 

Na záv�r si dovolím uvést jednu skute�nost, které si musí povšimnout každý tuzemec, který 
se jednání n�meckých koksa�� zú�astní. Je to pozornost, která je v�nována jednání ze 
strany ú�astník�. Není to jen všeobecn� známá typická n�mecká dochvilnost, ale p�edevším 
ukázn�nost p�i sledování p�ednášek a plná ú�ast v  sále p�i p�ednáškách. Ke kuloárovým 
rozhovor�m v p�edsálí jsou využívány pouze ob�erstvovací pauzy a hlavn� spole�enský 
ve�er po skon�ení prvního dne jednání. 

/A. Magera/ 


