
DIAMO

Na základì povìøení ministra prùmyslu a obchodu doc. Ing. Karla
Havlíèka, Ph.D., MBA, probìhla ve státním podniku DIAMO v ob-
dobí od 30. kvìtna 2019 do 23. øíjna 2019 mimoøádná veøejnosprávní
kontrola Ministerstva prùmyslu a obchodu zamìøená na hospodaøení
s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a provìøení veøejných
zakázek a uzavøených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016
do 31. kvìtna 2019. V mimoøádné kontrole státní podnik DIAMO ob-
stál bez pochybení.

Kontrolní skupina byla sestavena na základì povìøení ministra prù-
myslu a obchodu è. 11/2019 ze dne 27. kvìtna 2019, resp. jeho dodat-
ku è. 1 ze dne 5. èervna 2019.

Vedoucím kontrolní skupiny byl ustanoven námìstek ministra prù-
myslu a obchodu Ing. Jan Dejl. 

Dalšími èleny kontrolní skupiny byli: 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.,
Ing. Aleš Petera,
Ing. Jaroslav Kubovic,
Ing. Lenka Kupcová,
Ing. Vlasta Rakovièová,
JUDr. Martin Kakrda,
Ing. Václav Štraser,
Ing. Jozef Baláž
a Mgr. Vanda Janoušková.

Kontrola byla vykonána dle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kon-
trole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní
kontrole), ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhlášky è. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o finanèní kontrole, s využitím zákona
è. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní øád) a zákona è. 218/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(rozpoètová pravidla), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Èlenové kontrolní skupiny se nejprve seznámili s vnitøními øí-

dicími akty státního podniku DIAMO, které jsou, kromì zákonù
a jiných obecnì závazných právních norem, v podniku zavedeny,
a se strukturou a výší dotací, které byly v kontrolovaném období
od 1. ledna 2016 do 31. kvìtna 2019 státnímu podniku DIAMO po-
skytnuty z veøejných rozpoètù, se zamìøením na finanèní prostøedky
poskytnuté z kapitoly MPO.

Jednotlivé dotaèní tituly byly následnì podrobeny detailnímu roz-
boru pøijatých a vyèerpaných finanèních prostøedkù. Konkrétnì se
jednalo o neinvestièní dotace na zahlazování následkù hornické èin-
nosti (ZNHÈ), investice na ZNHÈ, mandatorní výdaje (dle zákona
è. 154/2002 Sb., dle naøízení vlády è. 167/2016 Sb. a dle naøízení vlá-
dy è. 342/2016 Sb.), dotaci na krytí spoluúèasti s. p. DIAMO pøi kofi-
nancování akcí z Operaèního programu Životní prostøedí, ekologic-
kou dotaci, dotaci na správu skládek, dotaci na odstraòování následkù
tìžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem a finanèní prostøedky na
akce zabezpeèující rozvoj podniku. Celkovì bylo provìøeno èerpání
dotací v úhrnné èástce 6,6 mld. Kè.

Další oblastí kontroly byl pøezkum veøejných zakázek nad
2 mil. Kè. Celkem bylo kontrolní skupinì pøedloženo 203 veøejných
zakázek, ze kterých byl kontrolory náhodnì vybrán vzorek 20 veøej-
ných zakázek. U tìchto zakázek se kontrolní skupina zamìøila na do-
držení stanovených podmínek zákona o zadávání veøejných zakázek
(ZZVZ) se zvláštním zøetelem na podmínky zadávacího øízení a jejich
uplatnìní ve smluvním vztahu s vybraným dodavatelem. Ve vyhodno-
cení této oblasti kontrolní skupina konstatovala, že u vybraného vzorku
veøejných zakázek realizovaných v kontrolovaném období nebylo zjiš-
tìno porušení ZZVZ, ani nedošlo k porušení vnitøního aktu hospodáø-
ského øízení „Øízení nákupu“ (ØP-sp-06-01) o veøejných zakázkách.

Následnì kontrola provìøila všech 23 finanènì významných smluv
nad 5 mil. Kè a jejich 19 dodatkù, sjednaných s vybranými dodavate-
li na základì veøejných zakázek, a zkontrolovala 14 smluv a 12 do-
datkù ke smlouvám mezi s. p. DIAMO a Správou úložišt’ radioaktiv-

ních odpadù. I tato oblast byla vyhodnocena bez nálezu s konstatová-
ním, že u vybraného vzorku zkontrolovaných sepsaných smluv
v kontrolovaném období nebylo zjištìno porušení právních pøedpisù,
v platném znìní, a ani nedošlo k porušení vnitøního aktu hospodáø-
ského øízení „Øízení smluvních vztahù“ (ØP-sp-03-01). Naprostá vìt-
šina dodatkù u víceletých smluv se týkala standardních inflaèních do-
ložek nebo objektivnì zdùvodnìného posunu termínù prací.

V závìru kontrolní skupina zrevidovala výdaje vynaložené na marke-
ting a propagaci s tím, že ani v této oblasti nezjistila žádné nedostatky.

Celkový prùbìh mimoøádné veøejnosprávní kontroly byl shrnut
v závìru Protokolu o kontrole è. 8/2019, èj. MPO 56748/2019 ze dne
23. øíjna 2019. V tomto protokolu je mimo jiné uvedeno: „Kontrolní
skupina nezjistila žádné závažné pochybení s podezøením na porušení
rozpoètové káznì. V rámci provedené kontroly se zamìøením na
úèelné a hospodárné vynakládání finanèních prostøedkù poskytnutých
z rozpoètu MPO, dodržování závazných rozpoètových ukazatelù,
hospodaøení s majetkem státu s ohledem na hlavní nákladové polož-
ky, dodržování ZZVZ a dalších obecnì závazných právních pøedpisù
souvisejících s hospodaøením státního podniku a vyhodnocení úèin-
nosti vnitøního kontrolního systému nebylo u podniku DIAMO za
kontrolované období zjištìno žádné nehospodárné a neúèelné naklá-
dání s prostøedky státního rozpoètu.“

Závìr kontroly zhodnotil øeditel státního podniku Ing. Bc. Jiøí Jež:
„S výsledkem kontroly jsem velmi spokojen. Jsem rád, že se potvrdi-
lo, že státní podnik DIAMO je v dobré kondici a je organizací, která
dlouhodobì splòuje nároèné požadavky na bezproblémové èerpání fi-
nanèních prostøedkù ze státního rozpoètu a je schopna být spolehli-
vým partnerem státu v oblasti ZNHÈ, využívání strategických nerost-
ných surovin a pøi zajištìní jiných celospoleèenských zájmù. Zároveò
touto cestou dìkuji každému, kdo se na kontrole napøíè podnikem po-
dílel, za souèinnost pøi kontrole a všem zamìstnancùm za bezvadnì
odvádìnou práci.“
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Øeditelství státního podniku, Stráž pod Ralskem

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole
Ministerstva průmyslu a obchodu



Dne 18. øíjna 2019 øeditel státního podniku
DIAMO Ing. Bc. Jiøí Jež a øeditel Správy úložišt’
radioaktivních odpadù (SÚRAO) JUDr. Jan Pra-
chaø podepsali v Praze na Ministerstvu prùmyslu
a obchodu dodatek ke stávající „Smlouvì o posky-
tování služeb“, na jejímž základì je zajišt’ována
provozuschopnost a bìžná údržba Podzemního vý-
zkumného pracovištì (PVP) Bukov.

Je to výsledek pìtimìsíèního vyjednávání mezi
vedením odštìpného závodu GEAM Dolní Ro-
žínka a vedením SÚRAO a zástupcù Institutu prù-
myslového managementu (IPM), spol. s r. o., Plzeò
a Technické univerzity, fakulty BERG, v Košicích.
Pøedmìtem vyjednávání bylo pøedevším ovìøování
a prokazování všech nákladových položek, které
jsou nezbytnì nutné pro zajištìní bezpeèného pro-
vozu PVP Bukov a Dolu Rožná I. Souèasnì byla
diskutována i otázka dalšího provozu PVP Bukov
a Dolu Rožná I v dlouhodobém horizontu, kdy pra-
covníky SÚRAO byla zejména zdùrazòována nut-
ná úspora provozních nákladù. Na základì pøedlo-
žených rozborù firmy IPM, spol. s r. o., Plzeò
a zpracovaných studií fakultou BERG Technické
univerzity Košice se vedení o. z. GEAM Dolní
Rožínka a vedení SÚRAO dohodlo na zmìnì kon-
figurace Dolu Rožná I, která pøinese podstatné sní-
žení provozních nákladù Dolu Rožná I v dalších le-
tech. Podpisem dodatku stávající smlouvy je zajiš-
tìno financování provozu Dolu Rožná I k provádì-
ní experimentù a výzkumných projektù na PVP

Bukov ve stávajícím režimu až do 30. èervna 2020.
Souèasnì si øeditel státního podniku DIAMO
Ing. Bc. Jiøí Jež a øeditel SÚRAO JUDr. Jan Pra-
chaø vzájemnì odsouhlasili podmínky pøípravy
smlouvy na další období. Pøedpokládaný èasový
horizont spolupráce je 10–15 let. Pro o. z. GEAM
Dolní Rožínka má stanovení délky této spolupráce
zásadní význam pro plánování a projektování pro-
vozních a likvidaèních prací.

Podzemní výzkumné pracovištì Bukov je situo-
vané v jižní èásti dobývacího prostoru Rožná, na
12. patøe v dùlním poli jámy B1, v hloubce
550 m pod povrchem, severnì u obce Bukov. PVP
Bukov je generickým typem podzemní laboratoøe
podzemního úložištì pro ukládání vyhoøelého ja-
derného paliva a ostatních radioaktivních odpadù.
Jeho výstavba a charakterizace probíhala od roku
2013 do roku 2017. V prùzkumné fázi byl vyražen
pøístupový pøekop BZ–XIIJ o délce 317 m. Násled-
nými geologicko-prùzkumnými vrtnými pracemi
byla upøesnìna geologická stavba a výbìr hornino-
vých blokù pro ražbu laboratorních prostor. Do tr-
valého užívání bylo pracovištì uvedeno dne
1. èervna 2017. Na Podzemním výzkumném praco-
višti Bukov bylo celkem realizováno 478,5 m razi-
cích prací a 902,4 m jádrových vrtù. PVP Bukov se
skládá z hlavního pøístupového koridoru BZ–XIIJ,
laboratorního pøekopu BZ1–XII, ètyø zkušebních
komor ZK a tøí vrtných komor VrK. Laboratorní
pøekop a zkušební komory byly vyraženy metodou

hladkého výlomu, obrysovou trhací prací. PVP Bu-
kov bylo vybudováno v krystalinických horninách,
tedy v horninách s vysokou pevností a puklinovou
propustností pod podobným napìt’ovým stavem
a s porovnatelným chemizmem podzemní vody, ja-
ký se pøedpokládá v místì výstavby podzemního
úložištì. Nepøenositelnou výhodou PVP Bukov je
jeho umístìní v pøedpokládané hloubce úložištì.

PVP Bukov a Dùl Rožná I je provozován ve
ètyødenním pracovním týdnu v jedné smìnì. Podle
požadavkù pracovníkù SÚRAO a jeho subdodava-
telských firem je provoz dolu operativnì upravo-
ván tak, aby byly zajištìny všechny plánované vý-
zkumné experimenty a projekty v požadovaném
rozsahu, kvalitì a èase.

Výzkumný a experimentální program má cel-
kem sedm okruhù èinností:

• Charakterizace a tvorba geovìdních modelù hor-
ninového prostøedí 

• Dlouhodobý monitoring horninového prostøedí 
• Proudìní podzemních vod a transport radionuklidù 
• Inženýrské bariéry hlubinného úložištì (HÚ) 
• Vliv realizace podzemních dìl HÚ na horninové

prostøedí 
• Technologické postupy výstavby HÚ 
• Demonstraèní experimenty 

V prùbìhu výstavby PVP Bukov byla v období
2013–2017 provedena „Komplexní geologická
charakterizace prostorù PVP Bukov“. Cílem tohoto
projektu bylo multidisciplinární zhodnocení horni-
nového prostøedí PVP Bukov a Dolu Rožná I. Na
základì získaných geologických dat byl vytvoøen
3D strukturnì-geologický a geomechanický model
PVP Bukov. 

V období 2015–2018, pøi ražbì experimentálního
pøekopu BZ1–XII, byl realizován projekt zabývající
se vznikem a „Monitoringem zóny poškození
a ovlivnìní EDZ (Excavation Damaged Zone – zóna
ovlivnìní a poškození kolem dùlního díla a hornino-
vé klenby po trhací práci) zóny“, vznikající kolem
dùlního díla po trhací práci. Cílem projektu bylo zís-
kat nezbytná data z hlediska vzniku a vývoje EDZ
zóny v závislosti na zpùsobu ražby dùlního díla
a v návaznosti na stabilitu a životnost dùlního díla. 

V letošním roce bude dokonèen „Mikrobiální
screening“, který byl zamìøen na získání poznatkù
a závislostí vzájemného ovlivòování mikroorganis-
mù v dùsledku lidské èinnosti a životnosti a mate-
riálového složení inženýrské bariéry HÚ. 

V souèasnosti se dokonèují práce na projektu
„Získání dat z hlubokých horizontù Dolu Rožná I“,
kdy k tomuto projektu byla využita pøedevším dùl-

ní díla v oblasti slepé jámy R7S. Cílem projektu je
získání informací o prostorové distribuci geologic-
kých a geotechnických vlastností hornin v rùzných
úrovních Dolu Rožná I, zejména v blízkém okolí
tektonické struktury. 

Ve zkušební komoøe ZK–3S se od roku 2017
realizuje projekt „Interakèní fyzikální model 
in-situ“, kdy hlavním garantem tohoto projektu je
stavební fakulta ÈVUT Praha. Projekt je zamìøen
na studium interakcí materiálù inženýrských bariér
(bentonit, beton) pøi souèasném ohøívání a saturaci
dùlní vodou, na vývoj jejich vlastností v èase. 

V roce 2018 byl na PVP Bukov zahájen experi-
ment „Monitoring aktivity køehkých struktur“, je-
hož cílem je získání znalostí o pohybech køehkých
struktur v krystalinických horninách v hloubce hlu-
binného úložištì. 

Cílem „Hydrogeologického a hydrochemického
monitoringu podzemních a dùlních vod v prostoru
PVP Bukov a jeho širšího okolí“, probíhajícího od
roku 2018, je získání informací o charakteru pod-
zemních a dùlních vod mìlkého a hlubokého obì-
hu, o kvalitativních a kvantitativních parametrech
v èase a prostoru. V prùbìhu tohoto roku byly za-
hájeny práce na projektu „Výzkum puklinové ko-
nektivity“. Projekt bude realizován na PVP Bukov
v horninovém bloku zkušební komory ZK–2. Cí-
lem projektu je získat relevantní data pro vytvoøení
a ovìøení správnosti hydrogeologického a trans-
portního modelu zájmového bloku horniny, který
bude sloužit pro matematické modelování proudìní
vody a migrace stopovacích látek. Od roku 2018
probíhá na laboratorním pøekopu BZ1–XII projekt
zabývající se „Dlouhodobým monitorováním hor-
ninového masivu nedestruktivními geofyzikálními
metodami“. Výzkum je zamìøen na rozvoj a opti-
malizaci jednotlivých geofyzikálních metodik a na
charekterizaci významných geologických rozhraní
a jejich zmìn v èase. Podzemní výzkumné praco-
vištì Bukov a podzemí Dolu Rožná I je jedineèným
prostorem, ve kterém je možné dlouhodobì prová-
dìt výzkumné a experimentální projekty souvisejí-
cí s výbìrem a hodnocením potencionální lokality
budoucího hlubinného úložištì. Žádný jiný obdob-
ný a pøístupný prostor v Èeské republice neexistu-
je. Z tohoto hlediska se jeví prodloužení stávající
smlouvy o provozu PVP Bukov a nalezení spoleè-
ného øešení dlouhodobého provozu PVP Bukov ja-
ko správný krok jak ze strany státního podniku
DIAMO, tak ze strany SÚRAO. 

Ing. Pavel Vinkler 
námìstek øeditele o. z. GEAM Dolní Rožínka 

pro hornické práce

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimo-
øádné mìøení kvality ovzduší v pracovním prostøe-
dí na odvalu a v obydlené èásti v Ostravì–Heøma-
nicích. Výsledky potvrdily, stejnì jako pravidelný
monitoring škodlivin, že pøi sanaci heømanického
odvalu nedochází k pøekraèování limitních hodnot
nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravì.

Vedení odštìpného závodu ODRA státního podni-

ku DIAMO se dohodlo s pøedstaviteli Krajského
úøadu Moravskoslezského kraje, že provìøí dohady
a spekulace o vlivu heømanické haldy a její sanace
na životní prostøedí a zdraví lidí. „Pøestože na lokali-
tì probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který
stabilnì nevykazuje žádné nebezpeèí pro obyvatele,
zadali jsme u odborné instituce provedení mimoøád-
ného 24hodinového mìøení kvality ovzduší v blíz-

kém obydleném místì a také pøímo na našem praco-
višti na odvale. Obavy se nepotvrdily,“ øekl Petr
Køíž, øeditel odštìpného závodu ODRA, s. p.
DIAMO.

24hodinové mìøení provedl Zdravotní ústav se
sídlem v Ostravì (ZÚ) v srpnu 2019 za sluneèného
poèasí a bezvìtøí. Mìøení probìhlo v rezidenèní ob-
lasti v zónì možného ovlivnìní odvalem. Zároveò
ve stejném termínu probíhaly také odbìry na tøech
mìøicích stanicích provozovaných ZÚ v Radvani-
cích a Mariánských Horách. Sledování bylo zamì-
øené na polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAU), tìkavé organické látky (VOC), prachové
èástice (PM10), oxid uhelnatý (CO) a oxid siøièitý
(SO2). „Namìøené koncentrace nepøekroèily zá-
konné limity, pøípadnì prùmìrné hodnoty v Ostra-
vì. Pouze v pøípadì benzo(a)pyrenu byl limit pøe-
kroèen, hodnoty však byly srovnatelné nebo nižší
než na dvou stanicích v Radvanicích a pøipisují se
bezvìtøí, které bývá obvykle pøíèinou zvýšených
koncentrací sledovaných škodlivin,“ uvedla Lucie
Hellebrandová, vedoucí Centra hygienických labo-
ratoøí Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravì. Ta-
ké mìøení škodlivin na pracovišti pøímo na haldì
potvrdilo, že nedochází k pøekraèování pøípustných
expozièních limitù u všech 14 sledovaných škodli-
vin (benzen, toluen, rtut’, olovo, CO atd.).

Východní a jihovýchodní èást odvalu Heømanice
už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem
bylo termicky aktivní plochy odtìžit, uvolnìné plo-
chy dotvarovat inertním materiálem, pøekrýt zemi-
nou a tímto zpùsobem celé území revitalizovat. Mi-
mo jiné byl vytvoøen „zelený val“ s významným

filtraèním efektem proti prachu vznikajícímu
v rámci odtìžování dalších èástí odvalu. Od roku
2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených
termickou aktivitou, což pøineslo i výrazné snížení
objemù exhalací škodlivých plynù.

„Rozhodli jsme se dosavadní monitoring ještì
zintenzivnit. Naším zájmem je pokraèovat v sanaci
odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupnì
zabezpeèit odval pøed termickými jevy, aby v bu-
doucnu mohla být tato lokalita smysluplnì využita.
Sanaèní práce probíhají podle plánu a zároveò po-
kraèují jednání o možnostech dalšího využití sepa-
raèního komplexu,“ uvedl Jiøí Jež, øeditel státního
podniku DIAMO. 

O odvalu Heømanice

Odval Heømanice je jedním z nejstarších a záro-
veò nejrozsáhlejších míst, kde je uložena dùlní hlu-
šina z tìžby èerného uhlí v 19. a 20. století na
Ostravsku. Nachází se na území mìstského obvodu
Slezská Ostrava. Jedná se o komplex dùlních odva-
lù, který vznikal už v polovinì 19. století pøi hlou-
bení Dolu Ida (Rudý øíjen 1). Nejvìtší množství
materiálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech mi-
nulého století, kdy se rozšiøoval Dùl Heømanice
(Dùl Stalin, Rudý øíjen 2). Celkovì areál zabírá
plochu cca 103 ha, objem uloženého materiálu je
odhadován na cca 30 milionù tun. Prùmìrná nad-
moøská výška odvalu se pohybuje mezi plus 220 až
230 m n. m. Na odval navazuje Heømanický ryb-
ník, který je souèástí lokality Natura 2000.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
o. z. ODRA

Ing. Bc. Jež a JUDr. Prachaø pøi podpisu dodatku smlouvy

Pohled na heømanickou haldu
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Odbìr podzemních a èásti povrchových vod
v oblasti Mydlovary v rámci monitorování dle
DSMO o. z. SUL Pøíbram byl v uplynulých letech
doménou externích dodavatelù, konkrétnì pak fi-
rem Karel Kliner – vodní zdroje, s. r. o., Praha
(v období 1997–2011) nebo MERCED, a. s.
(v období 2012–2015). Na základì rozhodnutí ve-
dení o. z. SUL nebyl v roce 2015 smluvní vztah
s externím dodavatelem prodloužen a od roku
2016 zajišt’ují odbìr vzorkù vždy dvì skupiny pra-
covníkù oddìlení ekologie, støediska monitoringu.
Poslední, v poøadí již osmý, cyklus vzorkování
probìhl v øíjnu 2019.

V rámci zachování kontinuity dat a možného
srovnávání výsledkù analýz provedených v minu-
losti jsou odbìry vzorkù podzemních a povrcho-
vých vod z indikaèní sítì monitorovacích vrtù
a vodoteèí v okolí odkališt’ a bývalé úpravny ura-
nových rud MAPE Mydlovary provádìny ve dvou
vzorkovacích cyklech, v jarním (v mìsíci kvìtnu)
a podzimním (v mìsíci øíjnu).

Pokud to vydatnost vrtù umožòuje, požadavkem
stanoveným v programu monitorování je dyna-
mický odbìr vzorku po dvojnásobné až trojná-
sobné obmìnì vody ve vrtech. Prostý odbìr vzor-
ku je stanoven pro povrchové a studnièní vody.

Vzorky pro stanovení chemických ukazatelù
(pH, NH4

+, Fe, As, Na, Mn, Ni, Cd, Al, Be, Cl–,
CHSKCr, SO4

2–, RL, NO3
–, K, Mg, Zn, HCO3

–)
jsou odebírány do vzorkovnic dodávaných labora-
toøí, a to 1× 2 l PET, 1× 0,5 l PET (HNO3)
a 1× 0,5 l PET. Ty jsou po identifikaci pøedávány
externímu dodavateli laboratorních prací, firmì
GEOtest, a. s., k analýze.

Vzorky pro stanovení ukazatelù UNAT a 226Ra
jsou odebírány do vzorkovnic 1× 2 l PET. Analý-
zy z dùvodu minimalizace nákladù na monitoring
realizuje od roku 2017 oddìlení laboratoøe o. z.
SUL Pøíbram.

Dynamické vzorkování je provádìno dvìma

druhy èerpadel GIGANT + BOOSTER (napájení
12V, Q – 7 l/min.) a GRUNDFOS SQ 2–55 (na-
pájení 220 V, Q – 50 l/min.) v závislosti na kon-
strukèním provedení vrtù a jejich aktuálním tech-
nickém stavu. U vrtù s profilem pažnice menším
než 90 mm a u vrtù s èásteènì deformovanými
pažnicemi jsou používána ménì výkonná èerpa-
dla GIGANT v kombinaci se dvìma posilovací-
mi èerpadly BOOSTER. Pøedmìtem každého
cyklu vzorkování je 50 monitorovacích vrtù,
1 domovní studna a 8 povrchových vod v rozsa-
hu stanoveném v programech monitorování.
Hloubka vrtù se pohybuje v rozmezí od
5,45 m (vrt M38) do 55,4 m (M2A) s prùmìrem
pažnice 80–260 mm.

Vzhledem k rozsáhlému zneèištìní èerpaných
vod v øadì vrtù je souèástí odbìru i úprava vzorku
(filtrace) pøed pøedáním do laboratoøe. První po-
kusy o filtraci byly uskuteènìny hned pøi prvním
vzorkovacím cyklu v roce 2016, pøièemž tlaková
filtrace vzorkù vod pøímo na místì za použití èer-
padel GIGANT a filtraèního zaøízení byla vzhle-
dem k silnému zákalu neúspìšná a v terénu pro ty-
to úèely nepoužitelná. Požadavek na pøípravu
vzorku ke stanovení byl tedy pøenesen na labora-
toøe samotné. V následujících cyklech už byl po-
užíván postup pøípravy spoèívající v samovolné
sedimentaci pøímìsí a oddìlení odsazené vody
a kalù.

Souèástí vzorkování vod jsou i doprovodná mì-
øení jako stanovení hladiny vody ve vrtech pøed
odbìrem a pøi odbìru, a také hloubka dna vrtu pro
sledování stavu vod a zaøízení vrtù v oblasti. Za-
znamenávají se i údaje o objemu vod odèerpaných
pøed samotným odbìrem nebo hloubka zapuštìní
èerpadla ve vrtu. Všechny zjištìné skuteènosti
jsou zapisovány do odbìrového protokolu, který
je podkladem pro zpracování celkové zprávy
o monitorování vod v oblasti za hodnocený rok.

Ze Zprávy o výsledcích monitoringu za rok
2018 vyplývá, že koncentrace vìtšiny sledova-
ných kontaminantù se pohybovaly na úrovni srov-
natelné s pøedchozími lety. Meziroènì dochází
pouze k drobnìjším výkyvùm hodnot koncentrace
sledovaných parametrù, které ale vìtšinovì kore-
lují s trendem uplynulých období. Výsledky ne-
prokázaly žádné významné zmìny chemismu sle-
dovaných podzemních vod. Výjimeènì jsou na
nìkterých monitorovacích místech zjišt’ovány
vyšší obsahy radionuklidù, ale ve vìtšinì pøípadù
se jedná o stav doèasný, ovlivnìný klimatickými
podmínkami. Hodnocení výsledkù za rok 2019
bude zpracováno v prosinci.

Závìrem lze konstatovat, že monitoring povr-
chových i podzemních vod byl vždy i pøes dílèí
problémy naplnìn a získané poznatky a zkušenos-
ti jsou dále využívány v rámci následných cyklù
monitorování v oblasti Mydlovary.

Ing. Radek Bican 
vedoucí Støediska monitoringu 

oddìlení ekologie o. z. SUL Pøíbram

Letošní 8. roèník konference Tìžba a její dopa-
dy na životní prostøedí se konal v historickém
mìstì Litomyšl ve dnech 26. a 27. záøí 2019. Or-
ganizátorem akce byla spoleènost Vodní zdroje
Ekomonitor, spol. s r. o., ve spolupráci s Masary-
kovou univerzitou, Univerzitou Komenského
v Bratislavì a státním podnikem DIAMO. Konfe-
rence se vìnovala právnímu rámci tìžby nerost-
ných surovin, jejím environmentálním dopadùm,
ale také otázkám ochrany pøírody, revitalizace
a resocializace území postižených tìžbou. Celkem
zde bylo prezentováno 14 pøíspìvkù a 6 komento-
vaných posterových sdìlení, jejichž pøehled lze
nalézt na http://www.ekomonitor.cz/seminare.

V úvodní legislativní èásti zástupci Státního úøa-
du pro jadernou bezpeènost a Èeského báòského
úøadu pøiblížili posluchaèùm požadavky atomové-
ho zákona pøi provádìní hornické èinnosti nebo
èinnosti provádìné hornickým zpùsobem a povin-
nosti tìžaøù pro nakládání s tìžebním odpadem.

Slovenští kolegové z Univerzity Komenského se
podìlili o zkušenosti z prùzkumu environmentálních
zátìží po tìžbì nerostných surovin na Slovensku
a uvedli možnosti jejich sanace. V posterové sekci
pak mimo jiné prezentovali pøemìnu perlitového od-
padu na zeolity a možnosti jejich využití pøi èištìní
dùlních vod èi mineralogickou, geochemickou
a kvantitativní charakteristiku pevné fáze transporto-
vané povodím ovlivnìným báòskou èinností.

Z celé øady velmi zajímavých pøíspìvkù poslu-
chaèe zaujala napøíklad prezentace koexistence tìž-
by štìrkopísku a ochrany pøírody na provozovnách
spoleènosti Èeskomoravský štìrk, a. s., netradièní
pøístup Èeské inspekce životního prostøedí k tìžbì
štìrkopísku v CHOPAV Kvartér øeky Moravy nebo
výsledky prùzkumu odkalištì O3 z tìžby polymeta-
lických rud v Horním Benešovì. Pozornost byla
vìnována rovnìž pøehledu vybraných opuštìných
báòských lokalit západních Èech jako potenciál-
ních environmentálních zátìží èi prezentaci vývoje
hladin, prùtokù a složení dùlních vod v rosic-
ko-oslavanské uhelné pánvi. Zpestøením pak pro
všechny byla pøednáška o rudých píscích Namibie
oèima expedièního geologa.

Obnovu pøirozeného vodního režimu údolní nivy
Èerného rybníka po tìžbì uranu na Èeskolipsku
a posterové sdìlení o rekultivaci Dolu Køižany I za
DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem pre-
zentoval Ing. Martin Kresáè a inovativní technolo-
gii na èištìní vod kontaminovaných pesticidy v ne-
standardních podmínkách výsypky lomu Hájek
pøedstavil Mgr. Petr Brùèek, Ph.D., z o. z. SUL Pøí-
bram.

Pøíští roèník konference je plánován na rok 2021
a mìl by se konat v nìkterém z královských hor-
ních mìst – Kutná Hora nebo Pøíbram.

Ing. Pavel Vostarek 
Èlen programového výboru konference, ØSP

Jedním z klíèových spoleèenských témat souèas-
né doby, nabývajících stále vìtší dùležitosti, je ne-
pochybnì ochrana životního prostøedí. 

Systém environmentálního managementu
(EMS) je v podstatì zaèlenìní péèe o životní pro-
støedí do podnikatelské strategie a bìžného provo-
zu organizace, resp. podniku. Jedná se o øízení or-
ganizace založené na systematickém pøístupu
k ochranì životního prostøedí ve všech èinnos-
tech, které v organizaci probíhají, s cílem minima-
lizovat negativní environmentální dopady tìchto
èinností (aspektù) na jednotlivé složky životního
prostøedí. Vhodnì zavedený, strukturovaný a ná-
slednì i efektivnì udržovaný EMS pøináší organi-
zaci vedle finanèního efektu vyvolaného snížením
provozních nákladù (úspora energií, snížení
vstupních nákladù, snížení rizika postihù za nedo-
držení zákonných požadavkù apod.) i další neopo-
menutelné výhody; od zavedení poøádku na jed-
notlivých provozech, resp. pracovištích, systema-
tického vedení dokumentace až po budování už-
ších vztahù s dotèenými orgány a veøejností
a v neposlední øadì i zvýšení podnikatelské dùvì-
ryhodnosti. 

Organizace, která má zavedený EMS, prokazuje
každoroènì certifikaènímu orgánu, že vlivy své

èinnosti na životní prostøedí øídí efektivnì a ve sho-
dì s principy normy ÈSN EN ISO 14001. 

V rámci státního podniku DIAMO byl EMS za-
veden a certifikován v roce 2004 na odštìpném zá-
vodì Sanaèní práce, zøízeném pro sanaci lagun
OSTRAMO v Ostravì – Mariánských Horách. Po
slouèení o. z. SAP s odštìpným závodem ODRA
v roce 2007 byl systém EMS transformován na no-
vé podmínky. V souèasné dobì je certifikát na sho-
du s požadavky ÈSN EN ISO 14001:2016, vydaný
certifikaèním orgánem Èeské spoleènosti pro ja-
kost, vystavený a platný pro „inženýrskou èinnost
v oblasti sanaèních prací“, provádìnou zamìstnan-
ci oddìlení laguny odštìpného závodu ODRA. Za-
vedený EMS je prùbìžnì v závislosti na vývoji sa-
naèních prací a legislativních zmìn aktualizován
a provìøován. 

Ke dni 1. bøezna 2019 pøevzal státní podnik
DIAMO formou „koupì èásti závodu“ od spoleè-
nosti AQUATEST, a. s., provoz èistírny laguno-
vých vod (ÈLV), v jehož technologickém procesu
jsou pøeèišt’ovány vysoce kontaminované vody èer-
pané z oblasti uvnitø tzv. „milánské stìny“ vybudo-
vané v minulosti v prostoru lagun OSTRAMO.
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V týdnu od 7. do 11. øíjna 2019 se v nìmeckém
mìstì Chemnitz konaly dvì významné mezinárod-
ní akce za úèasti zástupcù státního podniku
DIAMO. První dva dny byly vìnovány Technické-
mu workshopu Mezinárodní agentury pro atomo-
vou energii (MAAE) – setkání mezinárodní skupi-
ny pro tìžbu uranu a sanaci (UMREG). Ve støedu
9. øíjna pak zaèalo tøídenní Mezinárodní hornické
sympozium WISSYM poøádané nìmeckou spoleè-
ností WISMUT GmbH. Na organizaci sympozia se
výraznì spolupodílel i státní podnik DIAMO.

UMREG je setkání expertù z rùzných èlenských
zemí MAAE, které tvoøí platformu pro mezinárod-
ní výmìnu zkušeností v oblasti tìžby a produkce
uranu a sanace zátìží po tìžbì uranu. Na dvouden-
ním mítinku v Chemnitz se sešlo asi 50 specialistù
z 25 zemí, kteøí diskutovali aktuální problémy
svých zemí v daném oboru. Po uvítací øeèi hostite-
lù z WISMUT GmbH a úvodních prezentacích zá-
stupcù poøádající MAAE pak pøedneslo celkem
22 zástupcù èlenských zemí prezentace o situacích
ve svých státech. Za DIAMO, s. p., se akce zúèast-
nili Ing. Mužák, Ph.D., a Ing. Vokál z odboru mezi-
národní spolupráce ØSP.

Již 4. Mezinárodní hornické sympozium
WISSYM bylo zahájeno ve støedu 9. øíjna odborný-
mi exkurzemi. Témìø 250 úèastníkù z více než dva-
ceti zemí si mohlo vybrat z pìti rùzných exkurzí na
místa spojená s tìžbou a sanací. Ètyøi z nich byly na
lokality v Nìmecku, pátá pak pod taktovkou
Ing. Mužáka, Ph.D., a Ing Vokála nabídla návštìvu
12. patra Dolu Svornost (500 m pod povrchem), kde
na úèastníky èekala kilometrová procházka k prame-
nùm radioaktivních vod pro Láznì Jáchymov, a Krá-
lovské mincovny – poboèky Muzea Karlovy Vary
v Jáchymovì, která zobrazuje historii mìsta a hor-
nictví, vèetnì nechvalnì proslulých pracovních tábo-
rù. Právì tuto exkurzi si vybralo nejvíce úèastníkù
a všichni odjíždìli zpìt do Chemnitz nadmíru spo-
kojeni. V dalších dvou dnech sympozia pak
DIAMO, s. p., reprezentovali ještì Ing. Jiøí Wlosok
s posterem „Komplexní øešení sanace výsypky konta-
minované chlorovými látkami a nakládání s dùlními
vodami (lom Hájek, Èeská republika, pøípadová stu-
die)“ a Ing. Pašek s pøednáškou „Nová koncepce
likvidace odvalù po tìžbì uranu v Pøíbrami“.

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce ØSP

Na 11 zástupcù s. p. DIAMO (ØSP, o. z. TÚU
a o. z. GEAM) se ve dnech 2. až 4. øíjna 2019 zú-
èastnilo již 30. mezinárodní konference, kterou po-
øádala Slovenská banícka spoloènost’ pod názvem
„Súèasnost’ a budúcnost’ baníctva a geológie“.
Pøednášky probíhaly v hotelu Repiská v Demä-
novské dolinì v Nízkých Tatrách, který patøí
Hornonitranským baním Prievidza. Program byl
velmi nabitý a posluchaèi vyslechli pøednášky báò-
ských odborníkù ze Slovenska, Èeska, Polska èi
Maïarska. Mnohé diskuze byly tak zajímavé, že je
museli z dùvodu èasu korigovat poøadatelé.

A kteréže pøednášky nás zaujaly? Profesor Dvo-
øáèek z HGF VŠB TU Ostrava prezentoval „Spe-
cifika trhu s uranem“ ve svìtì, kde èásteènì po-
psal i situaci v ÈR v návaznosti na s. p. DIAMO
a budoucí tìžbu. Ing. Košinár, Ph.D., ze Sloven-
ských magnezitových závodù v Jelšavì nás sezná-
mil s tìžbou a exportem magnezitu na Slovensku
v aspektech na nové technologie pro ochranu ži-
votního prostøedí. Velký zájem a následnou disku-
zi získala pøednáška našeho kolegy Ing. Paška,
jenž posluchaèe seznámil s „Využitím XRT sepa-
rátoru k tøídìní rud“. Tato unikátní technologie by

do budoucna mohla být využita na odvalech na
Pøíbramsku pro získávání strategických surovin.

Velké zastoupení v pøednáškách mìlo taktéž
Polsko. Polští kolegové pøednesli informace o sta-
vu pøírodního kameniva v Polsku v návaznosti na
potøebu stavebního prùmyslu. V této oblasti se za-
èíná projevovat stejný problém jako v ÈR – zásoby
jsou postupnì doèerpány a nové lomy nejsou ote-
vírány z dùvodu nároèné legislativy a ekologic-
kých organizací. Pøednáška o uhlí a ropì poslucha-
èe seznámila s koncepcí energetické politiky v Pol-
sku do roku 2040. V této otázce je zajímavá sku-
teènost, že Polsko otevøelo nový hlubinný dùl na
tìžbu èerného uhlí nedaleko èeských hranic, ve
mìstì Jastrzêbie–Zdrój. Jedná se o unikum v Evro-
pì, nebot’ na evropském kontinentu spíše dochází
k uzavírání dolù.

Konference podobného zamìøení jsou velmi pøí-
nosné, nebot’ posluchaèi získají nové informace
v oblasti energetického a tìžebního prùmyslu v ná-
vaznosti na nové pracovní kontakty a pøátelství.

Za s. p. DIAMO 
Ing. Václav Dorazil, Ph.D., 
a Ing. Pavel Vostarek, ØSP

STRANA 4

Dne 25. záøí 2019 probìhla na závodì Rož-
ná I odštìpného závodu GEAM v Dolní Rožínce
odborná exkurze elektrotechnikù z mnoha firem
Èeské republiky. Po úvodní prezentaci, pøevleèení
a absolvování nezbytného školení sfárala dvacítka
mužù rùzného vìku do podzemí závodu jámou R1
na 12. patro. Nìkteøí již døíve fárali, pro další to
byla premiéra.

Na 12. patøe èekal na skupinu dùlní vlak, který
všechny bezpeènì dopravil k jámì R7S. Na
ohlubni této slepé jámy seznámil vedoucí støedis-
ka údržby a tìžby zúèastnìné se základními údaji
a èasovými mezníky historie provozu Dolu

Rožná I. Zodpovìdìl spoustu laických i odbor-
ných technických dotazù týkajících se napøíklad
odvodòování, vìtrání a napájení dolu, metod do-
bývání uranové rudy a její zpracování na finální
produkt. Úèastníci odborné exkurze se zejména
zajímali o technická data tìžních strojù a ostat-
ních velkých spotøebièù dolu. Spoleènì poté
všichni sfárali na 24. patro jámy R7S, kde navští-
vili trafostanici a hlavní èerpací stanici dùlních
vod. V hlavní èerpací stanici se skupina zajímala
o automatické øízení provozu èerpání dùlních vod,
odstraòování poruch a o další detaily. Po nezbyt-
ném vyfotografování na nejhlubším dosaženém

horizontu a vyfárání na 12. patro pokraèovala ex-
kurze prohlídkou strojovny tìžního zaøízení
2B3216–2M/1. Ve strojovnì tìžního stroje jámy
R7S mìli elektrotechnici zájem o systém øízení
tìžního stroje. Pìšky se poté pøesunuli k jámì B1,
kterou všichni vyfárali na povrch.

V prùbìhu prohlídky povrchové strojovny malé-
ho tìžního zaøízení MTZ 2B3508 a pøejezdu na zá-
vod R1 elektrotechnici velmi kladnì hodnotili ex-
kurzi i prezentaci. Po obdržení osobního certifikátu
o dosažené maximální hloubce v poøádku všichni
odjeli zpìt do školicího centra v Radešínì.

František Melichar  
vedoucí støediska údržby a tìžby 

Dolu Rožná I, o. z. GEAM

V rámci organizaèní struktury o. z. ODRA byl ten-
to nový provoz zaèlenìn do oddìlení laguny. Sou-
èástí pøevodu ÈLV byla i veškerá dokumentace
související s jejím provozem – správní rozhodnutí,
provozní øád, havarijní plán, pracovní postupy
a pravidla, smluvní vztahy – dodávky chemikálií
a pøípravkù pro proces dekontaminace vod v ÈLV,
dodávky médií – voda, el. energie, smlouva na vy-
pouštìní pøeèištìných vod do kanalizace pro veøej-
nou potøebu, smlouva na odvoz a likvidaci odpadù
oprávnìnou osobou apod. Na o. z. ODRA bylo pøe-
vedeno rovnìž 14 zamìstnancù zajišt’ujících nepøe-
tržitý provoz ÈLV. 

Pøevzetím ÈLV a jejím zaèlenìním do oddìlení
laguny došlo k rozšíøení èinnosti oddìlení laguny,
která doposud spoèívala v dohledu nad realizací sa-
nace lagun OSTRAMO, o èinnosti související
s èerpáním a èištìním kontaminovaných vod a je-

jich následným vypouštìním do veøejné kanaliza-
ce. V návaznosti na tuto skuteènost rozhodlo vede-
ní o. z. ODRA o zaèlenìní provozu ÈLV do zave-
deného EMS. Jedná se o rozhodnutí, kterým vedení
o. z. deklaruje, že po ukonèení procesu zaèlenìní
bude provoz ÈLV plnì vyhovovat požadavkùm
ÈSN EN ISO 14001:2016. 

Aby vùbec mohl být proces zaèlenìní provozu
ÈLV do EMS zahájen, bylo nutné provést revizi
a následnou aktualizaci jednotlivých dokumentù
tak, aby byly v souladu se zavedenými systémy
managementu organizace. V rámci vstupní analýzy
bylo provedeno srovnání požadavkù normy
ÈSN EN ISO 14001:2016 se stávajícím stavem
provozu ÈLV, byly definovány dokumenty souvi-
sející s environmentálním managementem a byl na-
vržen zpùsob jejich zaøazení do stávajícího systé-
mu EMS – doplnìní do nìkterého z již existujících
dokumentù, pøípadnì zpracování dokumentu nové-
ho a jeho zaøazení. 

Zpracováním dokumentace ale celý proces ne-
konèí. Následují další kroky, a to zejména proško-
lení zamìstnancù a zavedení navržených øešení
a postupù do praxe tak, aby byla zajištìna funk-
ènost a stabilita celého systému. 

Jak již bylo zmínìno, certifikaèní orgán, v na-
šem pøípadì se jedná o CSQ–CERT pøi Èeské
spoleènosti pro jakost, provìøuje systém EMS
každoroènì prostøednictvím externích auditù.
Letošní audit probìhl ve dnech 23. a 24. øíjna
a byl proveden smluvním auditorem certifi-
kaèního orgánu Ing. Jaroslavem Haubertem. Po
úvodním seznámení se základními informacemi
týkajícími se zejména pøevzetí a provozování
ÈLV státním podnikem DIAMO auditor navští-
vil pøímo prostory èistírny lagunových vod, kde
vìnoval svou pozornost veškerým zde probíha-
jícím procesùm. V další èásti auditu byla provì-
øována dokumentace EMS, a to zejména „Pøí-
ruèka EMS“, která shrnuje základní zásady

a postupy environmentálního managementu,
a „Environmentální poøadaè“, ve kterém jsou
zakládány záznamy požadované normou.
U pøedložených dokumentù auditor mimo jiné
porovnával údaje v nich uvedené se skuteèností
pozorovanou pøi návštìvì provozu ÈLV. Pro
auditování prvku 7.2 „Kompetence“ normy
ÈSN EN ISO 14001:2016 si Ing. Haubert nechal
pøedložit doklady o výcviku absolvovaném pøeve-
denými zamìstnanci.

Pøi koneèném zhodnocení prùbìhu auditu
Ing. Haubert vyjádøil spokojenost s úrovní zave-
deného EMS a uvedl, že v rámci své zprávy
z auditu doporuèí pokraèování platnosti vydané-
ho certifikátu a zároveò navrhne rozšíøení rozsa-
hu certifikace o èinnost „Nakládání s kontamino-
vanými vodami“.

Ing. Lenka Landová 
specialista – veøejné zakázky, kontrola

o. z. ODRA

Úèastníci mítinku MAAE UMREG (foto: WISMUT GmbH) Z konference

Skupina nasedající do dùlního vlaku
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Technický mítink MAAE UMREG a Mezinárodní
hornické sympozium WISSYM 2019

Konference „SúčasnosŅ a budúcnosŅ 
baníctva a geológie“ na Slovensku

Exkurze elektrotechniků na Dole Rožná I

Provoz čistírny lagunových vod v systému environmentálního managementu



Jediný dùl v Ostravì, na kterém se
dodnes fárá, se v sobotu 14. záøí 2019
na pár hodin otevøel veøejnosti. Areál
šachty a sídlo státního podniku
DIAMO, odštìpného závodu ODRA,
navštívilo 810 lidí, což bylo za dobu ko-
nání dnù otevøených dveøí na šachtách
na Ostravsku nejvíce.

„Pøišlo hodnì bývalých zamìstnancù
Dolu Jeremenko i dalších ostravských ša-
chet, ale tuto pøíležitost využili i mladí li-
dé a celé rodiny, které nemají s hornic-
tvím nic spoleèného. Nejmladšímu úèast-
níkovi bylo 6 mìsícù a nejstaršímu 85 let.
I po tìch letech mìli nìkteøí bývalí horníci
slzy v oèích,“ øekl hlavní organizátor Li-
bor Jalùvka z odštìpného závodu ODRA.

Dùl Jeremenko tìžil uhlí témìø sto let
a patøil k nejhlubším na Ostravsku. Tìžit
pøestal pøed 26 lety, ale nebyl zasypán ja-
ko ostatní. Zajišt’uje èerpání dùlních vod
pod celou Ostravou, slouží jako sídlo od-
štìpného závodu ODRA státního podniku
DIAMO, sociální centrum a dispeèerské
pracovištì protimetanového systému.

„Snažíme se pøipomínat a vysvìtlovat
naši èinnost, která není tolik vidìt, ale je
dùležitá pro bezpeènost na Ostravsku,
rozvoj území a mimo jiné také pro tìžbu
na Karvinsku. Dìkuji všem, kteøí po-
mohli akci pøipravit a podíleli se na or-
ganizaci i bezpeèném prùbìhu,“ uvedl
Petr Køíž, øeditel odštìpného závodu
ODRA státního podniku DIAMO, který
také osobnì pøivítal první návštìvníky
na dni otevøených dveøí.

Zájemci mìli možnost vyjet na domi-
nantní kladivovou tìžní vìž jámy Jere-
menko, prohlédnout si pùsobivou stro-
jovnu uvnitø a venku Ostravu i okolí
z výšky 55 metrù. Dále byla k vidìní
unikátní obøí èerpadla pro èerpání dùlní
vody z ostravské a petøvaldské dílèí
pánve. Souèástí programu byla i pro-
hlídka druhé strojovny s památkovì
chránìným funkèním elektrickým tìž-
ním strojem z roku 1924 a prohlídka
centrálního dispeèinku pro øízení èerpá-
ní dùlních vod a monitoring výstupu
dùlních plynù na povrch.

„Na dispeèinku i bìhem prohlídky
jsem se dozvìdìl spoustu zajímavých
informací, tøeba o dùlní vodì, obøím ba-
zénu pod Ostravou a pokusech o její vy-
užití nebo o systému protimetanové
ochrany. Také vyhlídka z tìžní vìže by-
la pùsobivá. Byli jsme i loni na Dole
Alexander. Je dobøe, že státní podnik
dìlá takové akce pro veøejnost,“ øekl
pan Mirek, jeden z úèastníkù akce, který
pøijel z Petøvaldu i s dcerou.

Státní podnik DIAMO, který se stará
o zavøené šachty na Ostravsku a zahlazová-
ní následkù tìžby, pøipravil pro návštìvní-
ky také promítání dokumentárních filmù
a výstavu fotografií s hornickou tématikou
nebo výstavu pracovních nástrojù a hornic-
kých artefaktù z ostravských dolù. Poprvé
byl vystaven autentický model ostravského
Dolu Petr Bezruè. Doprovodný program
pomohli pøipravit sbìratelé a horniètí nad-
šenci: Petr Kubinský, Rostislav Šeruda,
Kateøina Polínková a Jan Pastròák.

„Hornictví stále k Ostravì patøí,
i když dnes už v jiné formì. Tìší nás zá-
jem lidí o hornickou historii a souèasné
dìní na zavøených šachtách. Nìkteøí by-
li pøekvapeni, co všechno musí naši pra-
covníci zajišt’ovat a zvládat. A jsem rád,
že také média se zajímají o naši práci,“
doplnil Libor Jalùvka.

Tìžba na Dole Jeremenko (døíve
Louis) probíhala v období 1896–1992
a bylo tam vytìženo 28,5 milionu tun
uhlí. Dùl mìl rozlohu 290 ha, 8 pater, tøi
jámy a nejvìtší hloubka, odkud se dobý-
valo uhlí, byla 1 200 m. Na základì roz-
hodnutí státu byla tìžba na Dole Maršál
Jeremenko utlumena a zcela ukonèena
k 31. prosinci 1992.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
o. z. ODRA

Dne 1. øíjna 2019 se ve školicím støe-
disku Adéla v Hamru na Jezeøe uskuteè-
nilo pøedání cen jedenáctého roèníku
Putovního poháru øeditele o. z. TÚU
v bowlingu.

V letech minulých jsme ceny pøedá-

vali na oslavách Dne horníkù, ale vzhle-
dem k velké absenci úèastníkù v tomto
termínu bylo øešeno náhradní pøedání.

Tentokrát tedy trochu komorní atmo-
sféra tvoøená pouze úèastníky soutìže
musela staèit. Pøed samotným pøedáním

jsem, coby hlavní poøadatel, pøipravil
malé obèerstvení a pøipomnìl nìco z his-
torie této soutìže na o. z. TÚU. Doby,
kdy soutìžilo 26 družstev, jsou již nená-
vratnì pryè a nìkteøí vítìzové trofeje už
jsou v penzi, èi dokonce v bowlingovém
nebi. To je dùvod, proè družstva, která
v minulosti držela pohár nad hlavou
(Tullamore Dew, Divoèáci), dnes již do
soutìže nezasahují. Rovnìž liberecká
aréna poskytuje soutìžícím èím dál men-
ší komfort a èasto slyším volání po zmì-
nì. Na bowling párù zkusím dohodnout
osmidráhu v Jablonci nad Nisou, pokud
tedy bude zájem z øad zamìstnancù. Po-
øadatelský problém s uskuteènìním této
soutìže a èerpáním z FKSP jsem pøítom-
ným vysvìtlil. Ceny pøedal øeditel o. z.
TÚU Ing. Ludvík Kašpar osobnì tak, jak
je dobrým zvykem, a po krátkém poseze-
ní u kávy jsme se rozešli.

Vilém Válek 
pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU

V páteèním odpoledni 4. øíjna uspoøá-
dal Hornicko–historický spolek Støíbro
v mìstském muzeu køest další publika-
ce, a to již 12. v poøadí z pera èlena
spolku Karla Neubergera. Kniha opìt
pojednává o mìstì Støíbøe a rudním re-
víru v okolí mìsta. Data dìjin jsou ne-
ustále doplòována novými daty a údaji.
Kniha se opìt èlení na nìkolik kapitol.
Jedna z kapitol doplòuje nové informa-
ce o hornických uniformách, další bo-
hatou historii a sbírku støíbrských mine-
rálù, další z kapitol opìt dává možnost
nahlédnout do nedaleké historie, kdy
nìkdejší horníci vzpomínají na své mlá-
dí, další kapitola hovoøí o hornických
èepicích jako o jednom z doplòkù hor-
nické uniformy. Tentokráte tvoøí hlavní
kapitolu dùlní mapy støíbrského revíru,
jedná se o výtah jen 74 kusù tìch nejza-
jímavìjších. Celkem má autor dùlních
map cca 280 ks. Z archivních dokumen-
tù vyplývá, že by jich mìlo být okolo
1 200 kusù, zbývající rozdíl se dosud
nepodaøilo objevit. Nová publikace má
380 stran ètení a obrázkù, je dosud nej-
mohutnìjší knihou. Autor ji vìnuje své-
mu otci Karlovi, který ho v mládí k hor-
nictví pøivedl. Køtu publikace se zúèast-
nili jen pozvaní hosté z celé ÈR (Soko-
lov, Chodov, Nové Sedlo, Jáchymov,
Pøíbram, Zbùch, Tluèná, Planá, Chomu-
tov, Most a nesmíme zapomenout na
pøedstavitele státní báòské správy z Pra-
hy a Plznì). K poslechu nám pøi zaháje-
ní akce zazpíval soubor ZŠ Mánesova
pod vedením paní uèitelky Blanky Èer-
vené za hudebního doprovodu Aleny
Neubergerové. O køest knihy byly požá-
dány tøi dámy (manželka autora Alena,
Soòa Šustrová a Lenka Marešová – gra-

fièka, která knize dala finální vzhled).
Již pøed mnoha lety zavedl hornický
spolek tradici, že pøi køtu obdrží úèast-
ník jeden výtisk knihy zdarma, což se
stalo. Pøi zahájení jsme nezapomnìli ani
na nìkolik kamarádù, kteøí obdrželi na-
še hornická vyznamenání – Bivoj Merc,
Bohumil Machek, Soòa Šustrová, Fran-
tišek Šimùnek, spolek Øimbaba Bohu-
tín. Rovnìž státní podnik DIAMO, o. z.
SUL v Pøíbrami z rukou øeditele Zbyò-
ka Skály odmìnil staré horníky pamìt-
ními listy. Pak se již jen podepisovalo.
Poté nám k poslechu, pøi drobném ob-
èerstvení, hrála hudební skupina. Je
skvìlé, že se dobrá parta hornických ka-
marádù mìla možnost po delší dobì ne-
formálnì sejít.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA

Hornicko-historický spolek Støíbro

Ve dnech 11. a 13. záøí se uskuteèni-
ly sportovní dny ZOO o. z. TÚU ve
školicím objektu Adéla v Hamru na Je-
zeøe. Pøestože nám poèasí bylo pøívìti-
vì naklonìno, poèet úèastníkù (67 od-

boráøù) nenaplnil poèet nahlášených,
kterých bylo 84. To si myslím, že byla
škoda. Nohejbal, tenis, kroket, bad-
minton, stolní tenis a novì stolní fotbá-
lek uspokojily sportovního ducha a na-

plnily název Sportovních dnù. Využita
byla všechna sportovištì i travnaté plo-
chy. Jídlo a pití bylo zajištìno a nikdo
si nestìžoval, že by mu nechutnalo. Pøí-
jemné bylo i setkaní s bývalými za-
mìstnanci, kteøí se zúèastnili a aktivnì
se sportovnì angažovali. První den pro
vylepšení atmosféry zahrál skvìlý
Ing. Boris Dostál na akordeon doprová-
zen Ivo Jinkem alias Bubákem. Druhý
den podráždili struny kytar Martin Sta-
rek a Václav Kratochvíl alias Kajman.
Tímto všem dìkuji za povedenou kuli-
su, stejnì jako Vítu Pøíhodovi a Petru
Jeníèkovi za pomoc pøi pøípravách na
Sportovní dny 2019. Pøestože si nìkdo
ráno stìžoval na koleno, rameno nebo
kotník, k žádnému úrazu nedošlo. Po-
kud byla spokojenost z øad úèastníkù
Sportovních dnù 2019, jsem spokojený
i za stranu poøadatelù.

Vilém Válek 
pøedseda ZOO o. z. TÚU

STRANA 5

Stolní fotbálek mìl velký úspìch

Pøedávání cen vítìzùm turnaje

Ve støedu 18. záøí 2019 
nás opustil náš dlouholetý kolega 

Ing. Radomír Linhart
Narodil se 21. záøí 1941 v Brnì, kde absolvoval gym-
názium. Následnì vystudoval VŠB Ostrava, Hor-
nicko-geologickou fakultu, obor Výstavba dolù a hlu-
binné dobývání ložisek. Již bìhem studia se stal sti-
pendistou uranových dolù a v rámci odborných praxí
se seznamoval s dobýváním uranu na ložisku Rožná.
Svoji pracovní kariéru zahájil 14. záøí 1962, kdy nastoupil na Uranové doly
Dolní Rožínka (stávající o. z. GEAM) – Dùl Rožná II. Bìhem šestnácti rokù na
dole Jasan vykonával postupnì následující technické funkce: revírník, inženýr
úseku, vedoucí úseku, provozní inženýr a hlavní inženýr. Bìhem této doby zís-
kal mnoho cenných zkušeností a stal se z nìho uznávaný odborník na dobývání
uranové rudy a ražby horizontálních dùlních dìl. Podílel se na otvírce ložiska
pod úrovní 12. patra – prohlubování jámy R3 na úroveò 24. patra a zavádìní
moderní poloautomatické skipové tìžby. Pro svoje odborné, manažerské a pøe-
devším lidské vlastnosti byl jmenován v roce 1972 do funkce vedoucího Dolu
Rožná II (závodní dolu). V roce 1979 nastoupil na podnikové øeditelství Urano-
vé doly Dolní Rožínka do funkce technicko-výrobního námìstka øeditele od-
štìpného závodu. V této funkci pùsobil až do odchodu do dùchodu a stal se tak
nejdéle sloužícím výrobním námìstkem v celé historii podniku. I toto svìdèí
o kvalitách a spolehlivosti tohoto mimoøádného èlovìka. Dne 31. øíjna 1991
ukonèil pracovní pomìr a odešel na zasloužený odpoèinek.
V osobním životì vìnoval volný èas milované rodinì a zvelebování okolí svého
rodinného domu. Vždy se tìšil na setkání s kolegy horníky a s obavami sledoval
postup utlumování hornictví a postup pøi zahlazování následkù hornické èin-
nosti.
Tìm, kteøí „Radeèka“ znali, bude chybìt nejen jako odborník a znalec v oboru
hornictví, ale také jako kamarád!

S pozdravem „Zdaø Bùh!“ vzpomínají kamarádi horníci

Sportovní dny ZOO o. z. TÚU

Předání cen a putovního poháru ředitele o. z. TÚU

Zájemci mohli navštívit
i strojovnu Dolu Jeremenko

Stovky lidí si přišly prohlédnout areál státního podniku v Ostravě Křest knihy Karla Neubergera



Ve dnech 16.–20. záøí 2019 probìhl
ve druhém nejlidnatìjším peruánském
mìstì Arequipì jeden z nejvìtších tì-
žebních veletrhù v Latinské Americe
PERUMIN. Peru je známé pro své ne-
smírné nerostné bohatství. Patøí mu
pøední pøíèky ve vývozu mìdi a støíbra
(obojí 2. místo), zinku (3. místo) a zlata
(6. místo). Tìží se pøitom pouze asi na
1 % území Peru, pøièemž na dalších
14 % probíhá intenzivní prùzkum no-
vých ložisek vèetnì ložisek s výskytem
uranu a lithia. Peru pøitom musí takøka
všechny dùlní i pøepravní technologie
dovážet a jeho souèasný i budoucí tì-
žební potenciál tak pøedstavuje velkou
pøíležitost pro všechny zahranièní úèast-
níky výrobního øetìzce v této oblasti.
Peruánská vláda navíc letos schválila in-
vestici v hodnotì 9 mld. USD na stavbu
dvou nových mìdìných dolù, díky
nimž by mìla produkce mìdi vzrùst
o 20 % do roku 2021. Není tedy divu,
že PERUMIN pøitahuje tak velkou po-
zornost. Na ploše 29 000 ètvereèních
metrù pøedvedlo více než 1 400 vysta-
vovatelù to nejlepší, co nabízí souèasná
svìtová špièka v oblasti tìžby a dùlních
technologií. Mezi vystavovateli se ne-
ztratil ani èeský stánek, v jehož rámci
prezentovalo svoji èinnost celkem
sedm èeských firem – FERRIT, s. r. o.,

EUTIT, s. r. o., TRANSROLL - CZ, a.s.,
Elis Technologies, Kohimex, spol. s r. o.,
DIAMO, s. p., a Photon Water Tech-
nology, s. r. o. Témìø 70 000 návštìv-
níkù veletrhu mìlo tedy možnost se-
známit se s tím, co nabízí pøední èeské
spoleènosti z daného oboru. Státní
podnik DIAMO na veletrhu reprezen-
tovali Ing. Bladimir Cervantes, Ph.D.,
a Ing. Vojtìch Vokál, kteøí pøedstavili
zájemcùm èinnost podniku. S prezen-
tací èeských firem pomohlo výraznì
Velvyslanectví ÈR v Limì v èele
s velvyslancem Ing. Pavlem Bechným
a Ing. Radou Sibille, vedoucím ekono-
mické sekce ambasády. Èeské spoleè-
nosti pøijel podpoøit také Mgr. Pavel
Kavina, øeditel Odboru surovinové po-
litiky Ministerstva prùmyslu a obchodu.

Aèkoli nenabízí DIAMO, s. p., pøímo
žádnou tìžní mechanizaci a nabídka
necílí pøímo na soukromé tìžaøské
firmy, probìhla øada zajímavých
a významných jednání pøedevším se
zástupci peruánského Ministerstva pro
energie a tìžbu, mj. námìstkem minis-
tra JUDr. Augustem Cautim a vý-
konným prezidentem spoleènosti
INGEMMET Ing. Henrym L. Córdo-
vou. INGEMMET je ekvivalentem
Èeské geologické služby a má na sta-
rost prùzkum a pøípadnou tìžbu uranu

v Peru. Možnost tìžby uranu a lithia na
jedné stranì, nedostatek zkušeností
a školených odborníkù na stranì druhé
a nabídka finanèní podpory od IAEA
ve Vídni na stranì tøetí pak dává pøíslib
budoucí spolupráce formou vzdìláva-

cích kurzù pro peruánské odborníky
prostøednictvím Mezinárodního vzdì-
lávacího støediska World Nuclear Uni-
versity School of Uranium Production.
Odborníci z DIAMO, s. p., by mohli ta-
ké významnì pomoci se zavádìním po-

tøebné legislativy nebo i s vývojem
technologií nutných pro tìžbu a násled-
nou sanaci.

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce

ØSP

Symposium Svìtové jaderné asocia-
ce je nejvýznamnìjší každoroèní udá-
lostí pro globální jaderný prùmysl.

Ve dnech 4.–6. záøí 2019 se v Londý-
nì ve Velké Británii sešlo více než
500 špièkových odborníkù v oblasti ja-
derné energie. Probìhl zde rozmanitý
program prezentací, rozhovorù a panelù
na vysoké úrovni o nejdùležitìjších
otázkách jaderného prùmyslu souèas-
nosti.

Státní podnik DIAMO se stal v roce
2019 èlenem Svìtové jaderné asociace
a na letošním Symposiu ho reprezento-

vali Ing. Marian Böhm, námìstek øedi-
tele s. p. pro výrobu, a Ing. Jiøí Mu-
žák, Ph.D., vedoucí odboru mezinárod-
ní spolupráce – vedoucí mezinárodního
školicího støediska.

Na Symposiu vystoupili napøíklad zá-
stupci Svìtové jaderné asociace, Mezi-
národní agentury pro atomovou energii,
Mezinárodní agentury pro energii,
OECD NEA, ÈEZ, a. s., Rossatomu,
Kazatompromu a mnoho dalších. Velmi
zajímavý pøíspìvek pøednesl Staffan
Qvist ze Švédska. Na globálních datech
napøíklad dokumentoval vývoj emisí

skleníkových plynù v jednotlivých ze-
mích v posledních desetiletích. Data
ukázala, že pokud po odstavení elekt-
ráren spalujících fosilní paliva nedojde
k masivnìjšímu provozování hydro-
elektráren nebo jaderných elektráren,
není prakticky možné dosáhnout zlepše-
ní situace ve vývoji emisí skleníkových
plynù. Ostatní obnovitelné zdroje ke
zlepšení nestaèí.

Celým Symposiem se nesla základní
myšlenka výkonného øeditele Meziná-
rodní agentury pro energii (MAE) Fati-
ha Birola: „Bez jaderné energie neexis-

tuje budoucnost udržitelné energie“.
MAE zveøejnila zprávu, která zkoumá
dùsledky nezaøazení významné role ja-
derné energie do budoucích energetic-
kých systémù. Zpráva uzavírá, že ne-
schopnost investovat do stávajících
a nových jaderných elektráren ve vy-
spìlých ekonomikách by mìla dùsledky
pro emise, náklady a energetickou bez-
peènost. Vyøazení jaderné energie
z energetického mixu má za následek
vyšší ceny elektøiny pro spotøebitele.
Kompenzovat ménì jaderné energie
a místo toho poskytovat více obnovi-
telných zdrojù by bylo mnohem náklad-
nìjší. MAE dále doporuèuje, že k zajiš-
tìní investic do stávajících a nových ja-
derných elektráren je nezbytná silná po-
litická podpora. Trhy s elektøinou by
mìly oceòovat èisté energetické a bez-
peènostní vlastnosti nízkouhlíkových
technologií, vèetnì jaderné energie.
Trhy by také mìly ocenit expedici. Mì-
ly by øádnì kompenzovat jaderné elek-
trárny, které poskytují systémové služ-
by potøebné k udržení bezpeèných do-
dávek elektøiny vèetnì dostupnosti ka-
pacity a øízení frekvence. Licenèní pro-
cesy by mìly podporovat novou výstav-
bu tím, že nevedou ke zpoždìním pro-
jektù a zvyšování nákladù, které nejsou
odùvodnìné bezpeènostními požadavky.

Závìrem bylo vysoce kladnì hodno-
ceno, že v uplynulých pìti letech bylo
v 11 zemích svìta, zejména v Asii, vý-
chodní Evropì a Rusku, zprovoznìno
47 nových reaktorù. Do roku 2050 je
pak nutné tento poèet ještì znásobit,
aby celkové dodávky energie z jader-
ných zdrojù dosáhly v celosvìtovém
prùmìru alespoò 25 %.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D. 
vedoucí odboru mezinárodní 

spolupráce, ØSP 
vedoucí mezinárodního školicího

støediska, ØSP
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Èeští vystavovatelé na veletrhu PERUMIN spoleènì s velvyslancem ÈR v Peru Ing. Pavlem Bechným
(šestý zprava v šedém obleku)

Pøednáška øeditelky WNA Agnety Rising

Těžební veletrh PERUMIN

World Nuclear Association Symposium 2019
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Ing. Eduard Horčík
jmenován členem 

Rady pro akreditaci
Na základì návrhu Konfederace za-

mìstnavatelských a podnikatelských
svazù ÈR byl Ing. Eduard Horèík po-
dle ustanovení èlánku 5.1 Statutu Ra-
dy pro akreditaci vydaného Správní
radou Èeského institutu pro akredita-
ci, o.p.s., dne 7. prosince 2011 pod
è. j. 5281/11/ÈIA–SR (dále jen „Sta-
tut rady“) jmenován èlenem Rady pro
akreditaci Èeského institutu pro akre-
ditaci, o.p.s., na tøíleté funkèní období
(viz èlánek 5.3 Statutu rady) s úèin-
ností ode dne 1. záøí 2019. Pùsobnost
Rady pro akreditaci, práva a povin-
nosti jejích èlenù, pravidla jednání
a další záležitosti upravuje Statut ra-
dy. Pøi své èinnosti v Radì pro akre-
ditaci je Ing. Horèík povinen dodržo-
vat jak tento Statut rady, tak další do-
kumenty, které v souvislosti se svou
èinností v Radì pro akreditaci obdrží.

Èeský institut pro akreditaci, o.p.s.,
jako národní akreditaèní orgán zalo-
žený Èeskou republikou a notifikova-
ný Evropskou komisí, poskytuje své
služby v souladu s platnými právními
pøedpisy ve všech oblastech akredita-
ce jak státním, tak privátním subjek-
tùm.


