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V souvislostí s epidemií koronaviru zhodnotil státní podnik DIAMO své kapacity, které 

může nabídnout jako pomoc státní správě, samosprávám nebo nemocnicím při zvládání 

nouzového stavu v ČR. Spolupráci již navázal například se složkami integrovaného 

záchranného systému (IZS) Libereckého kraje, kde se Závodní báňská záchranná 

stanice (ZBZS) odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem podílí 

na dezinfekci sanitek, nebo s Magistrátem města Ostravy a Úřadem městského obvodu 

Slezská Ostrava, kterým odštěpný závod ODRA v Ostravě dodal ochranné textilní 

roušky. Další kapacity nabízí. 

 
Státní podnik DIAMO se zapojil do pomoci na zvládání nouzového stavu, vyhlášeného vládou 

ČR, a to nabídkou svých kapacit. Jako první byla navázána spolupráce se složkami IZS 

Libereckého kraje. Odštěpný závod Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem se dohodl 

na zajištění dezinfekce sanitek a jejich osádek, zatím pro základny v České Lípě, Doksech, 

Jablonném v Podještědí a Českém Dubu. Odštěpný závod ODRA v Ostravě je v kontaktu se 

státní správou a samosprávou v Moravskoslezském kraji. Zde již zajistil dodání ochranných 

textilních roušek na Magistrát města Ostravy a na Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. 

 
V jednotlivých regionech nabízí státní podnik DIAMO spolupráci v následujících oblastech: 
 
Odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem 

- služby Závodní báňské záchranné stanice – např. dezinfekce vozidel 
- šití ochranných textilních roušek 
- zajištění dopravy zdravotnického a jiného potřebného materiálu automobily typu 

5místných dodávek 
 
Odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram 

- zajištění nákladní dopravy 
 
Odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka  

- služby Závodní báňské záchranné stanice 
- šití ochranných textilních roušek 
- zajištění nákladní dopravy 

 
Odštěpný závod ODRA, Ostrava 

- šití ochranných textilních roušek 
- zajištění dopravy zdravotnického a jiného potřebného materiálu automobily typu 

5místných dodávek 
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Požadavky na konkrétní pomoc je možné zasílat na níže uvedené e-mailové adresy: 
 

Centrální adresa ředitelství státního podniku DIAMO:   diamo@diamo.cz 

Odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem: tuu@diamo.cz 

Odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram:  sul@diamo.cz 

Odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka:    geam@diamo.cz 

Odštěpný závod ODRA, Ostrava:     odra@diamo.cz 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: press@diamo.cz 
 
 
 
DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování 

následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí 

sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6 000 dílčích environmentálních zátěží na celém území 

ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba 

a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek 

v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., k 31. 12. 2019 zaměstnával 2 232 lidí. 
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