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Primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně Kateřina Šebestová si prohlédli, jak 

postupují sanační a rekultivační práce na odvalu Heřmanice, které zajišťuje státní 

podnik DIAMO. 

 

Závod ODRA státního podniku DIAMO v letošním roce významně pokročil v sanační činnosti 

na odvalu Heřmanice, kde se po desetiletí ukládal těžební odpad, který je 

zasažen endogenním požárem v některých místech. Státní podnik se zaměřuje zejména na 

oddělení termicky aktivní části odvalu vybudováním oddělujících vzdušných stěn tak, aby 

nemohlo dojít k přenosu termické aktivity do nezasažených částí odvalu. Provádí aktuálně 

například sanaci termické aktivity východní části odvalu chlazením vodou a odtěžováním 

vychlazené horniny, kterou je následně modelována severní část odvalu. V závěru roku státní 

podnik vyhodnotí pilotní zkoušku injektáže termické aktivity střední části. Tyto sanační aktivity 

si primátor a náměstkyně prohlédli přímo na místě.  

 

Diskutovali s ředitelem státního podniku Ludvíkem Kašparem a ředitelem závodu ODRA 

Petrem Křížem mimo jiné také o závěrech ministerské komise odborníků z vysokých škol, 

vědecko-výzkumných pracovišť, státní báňské správy a orgánů životního prostředí z České 

republiky, Polska a Slovenska. Expertní komise dospěla k většinovému závěru, že principiálně 

souhlasí s postupem státního podniku DIAMO při sanaci a rekultivaci odvalu Heřmanice 

a doporučila zapracovat do provozní dokumentace další opatření s cílem ještě více omezit 

rizika pro okolní životní prostředí. Přepracování hlušiny v homogenizační lince nepovažuje za 

nejvhodnější postup. 

 
Jedním ze stěžejních podkladových materiálů pro rozhodování expertní komise byla 
závěrečná zpráva k aktualizaci analýzy rizik v lokalitě odvalu Heřmanice. Hodnocení 
zdravotních rizik potvrzuje, že činnosti na odvalu Heřmanice jsou spojeny jen s nízkými 
příspěvky hodnocených látek k celkové imisní zátěži obyvatel v přilehlých rezidenčních 
oblastech. 

 
 
Kontakt: press@diamo.cz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Primátor Ostravy na haldě Heřmanice 

DIAMO, státní podnik 

ředitelství s. p.  

Máchova 201 

471 27  Stráž pod Ralskem 

 


