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Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě
Na svahu mezi hradem Hněvín a jezerem Most vzniká nové odpočinko-
vé místo. Náš podnik zde prostřednictvím střediska Kohinoor realizuje 
projekt výsadby dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě. Tento kostel musel být v roce 1975 přesunut kvůli 
postupující těžbě hnědého uhlí o více než 840 metrů. Přesun kostela 
je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí jako nejtěž-
ší předmět přepravovaný po kolejích, protože jeho celková váha činila  
12 tisíc tun.

Na původním místě probíhá vý-
sadba celkem 45 ks stromů a 26 ks  
keřů ve tvaru obvodových zdí  
a vyznačení umístění oltáře. Vý-
sadba má sloužit jako přírodní piet-
ní připomínka jedinečného přesunu 
této historické památky, ze které 
je také krásný výhled na jezero 
Most. Obvodové zdi tvoří 28 stro-
mů kaštanovníku setého, příchod  
k místu, kde stával oltář, lemují 
sloupovité třešně a oltář představují 
3 bílé moruše. Celý areál ještě do-
plní 26 keřů tavolníků popelavých. 
Cesty jsou vysypané drobnými 
bílými kamínky a osazeny budou 
také informační tabule a lavičky.

Celý projekt je hrazen z Progra-
mu určeného na odstraňování sta-
rých ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji.

Žadatelem je státní podnik  
DIAMO, projektovou dokumenta-
ci zpracovala společnost B-PRO-
JEKTY Teplice, s. r. o., zadava-
telem je Ministerstvo financí ČR 
a zhotovitelem firma REKULTI-
VAČNÍ VÝSTAVBA Most a.s.

Ing. Hana Volfová 
odbor komunikace

Pohled z výšky na odpočinkové místo, v pozadí je vidět přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Odpočinkové místo se nachází na břehu jezera Most
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vé aktivity v tomto roce, který je na cestě k dosažení vize 
DIAMO2023 posledním.

Úvodem ředitel Ludvík Kašpar představil nové náměst-
ky na závodech a nového náměstka pro strategii a rozvoj. 
Jeho ustavení souvisí s potřebou efektivnější koordinace 
rozvojových projektů a příležitostí, což mimo jiné posílí 
vnímání státního podniku jako respektovaného odborní-
ka a partnera státu i regionů. Následně ředitel informoval  
o finanční situaci a nutnosti úspor. Náměstci ředitele dopl-

Setkání vedení 
závodů na podporu 
vize DIAMO2023

nili aktuální informace za své úseky. Zazněl také souhrn za 
projektové týmy HR (Lidské zdroje) a IT a dostal prostor  
i nový náměstek pro strategii a rozvoj, aby představil pro-
jekt DIAMIT pro nakládání s majetkem.

Velmi zajímavou částí setkání byly příspěvky závodů k na-
plňování vize DIAMO2023. Závody představily své plány 
pro letošní rok zacílené na to, aby byl státní podnik vnímán 
zvenčí jako odborník na zahlazování následků průmyslové 
činnosti, který vrací přírodě její tvář, umí řešit problema-
tiku nakládání s přírodními radionuklidy, využití surovin 
z odvalů, odkališť a produktů sanace. Dále aby posílil jako 
subjekt, který spolupracuje a komunikuje, má jedinečné 
znalosti, zkušenosti a technologie, věnuje se inovacím a má 
invenci. Zazněla řada přínosných aktivit a nápadů.

Druhý den měli účastníci možnost navštívit pracoviště zá-
vodu SUL se zasvěceným výkladem ředitele a náměstků,  
a to známé příbramské haldy, unikátní separační linku, mo-
derní velkokapacitní čistírnu důlních vod a chloubu závodu –  
akreditovaný Archiv DIAMO v areálu šachty č. 15.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA 
odbor komunikace

V lednu proběhlo další setkání manažerů ze všech závodů 
s vedením státního podniku, které jsme zavedli v minulém 
roce s cílem podpořit transformační proces, naplňování 
vize DIAMO2023 a posílit spolupráci závodů. Tentokrát 
se konalo na Příbramsku a doprovodný program exkurzí 
zajistil závod SUL.

Na minulém setkání v Liberci jsme společně udělali „in-
venturu“ plnění strategických cílů a vize a závody se tak 
mohly vzájemně seznámit s postupem všech závodů. Na 
lednovém setkání jsme se zaměřili především na rozvojo-

Ministr ocenil práci našich zaměstnanců
Na Českém báňském úřadu se 
uskutečnilo 10. ledna slavnostní 
předání nejvyššího hornického 
vyznamenání osobnostem, které 
se významně zasloužily o rozvoj 
hornictví. Mezi 19 oceněnými byli 
3 zaměstnanci státního podniku 
DIAMO. 

Medaile Jiřího Agricoly za rok 
2021 a 2022 předával osobně mini-
str průmyslu a obchodu Jozef Síkela 
společně s předsedou ČBÚ Marti-
nem Štemberkou. Vyznamenání 
letos dostali zaměstnanci státního 
podniku DIAMO Petr Lichnovský 
ze závodu DARKOV, Petr Rezek  

ze závodu SUL a Karel Uher ze zá-
vodu TÚU. 

„Mezi vyznamenanými najdeme 
horníky i báňské inženýry. Ty, kteří 
objevují nové cesty, i ty, kteří s hor-
nickým srdcem prošlapávají cesty 
osvědčené. Všichni ocenění při-
spěli významnou měrou k rozvoji 
českého hornictví, a proto považu-
jeme za potřebné připomenout, že 
se o jejich kvalitní práci ví a že si 
jí vážíme,“ řekl při předávání nej-
vyšších hornických ocenění Martin 
Štemberka, předseda ČBÚ.

Slavnostního aktu se kromě mi-
nistra průmyslu a obchodu účast-
nili zástupci Zaměstnavatelského 

Předávání medailí (zleva: Petr Lichnovský, Petr Rezek, Ludvík Kašpar, Karel 
Uher, Martin Štemberka)

Závody PKÚ a ODRA  
dokončily implementaci 
sociálních dávek PKÚ do 
modulu HR Sociální dávky 
v SAP
V závěru loňského roku začala příprava pro převod posledního dru-
hu sociální dávky zpracovávané na odštěpném závodě PKÚ do systé-
mu SAP. Výplatu sociálních dávek provedl PKÚ ve spolupráci s kolegy  
z ředitelství a ze závodu ODRA již za leden letošního roku. DIAMO tak 
po fúzi s PKÚ převedlo do procesů podniku další významnou a zásadní 
agendu, jejíž administrace je tak pro celý státní podnik od letošního 
roku jednotná.
Celá příprava převodu „příspěvků“ 
dle jednotlivých nařízení vlády 
do prostředí SAP měla 2 důležité 
milníky, a to jednání 30. 11. 2022  
prostřednictvím MS Teams, a dal-
ší, již prezenční jednání 18. 1. 2023  
za účasti ekonomických náměst-
ků ŘSP a ODRA a specialistů na 
problematiku sociálních dávek  
z ředitelství a odštěpných závodů 
ODRA a PKÚ. Úkoly, které vyply-
nuly z implementace agendy, byly 
všechny splněny v termínu.

Během lednového jednání pro-
běhlo na připravených datech za-
školení specialistů z PKÚ v mo-
dulu HR v SAP, kteří obdrželi  
i zpracované postupy úpravy dávek 
a dále informace o nově zřízeném 
bankovním účtu a o způsobech 
úhrad těchto dávek. V průběhu 
jednání vznikly další nové úkoly  
s nejpozdějším termínem splnění 
31. 1. 2023, aby první uzávěrka 
„příspěvků“ za leden 2023 moh-
la na PKÚ v systému SAP pro-
běhnout plynule. Na závěr byli 
kolegové z PKÚ ubezpečeni, že  
v případě potřeby jim ODRA  
i ŘSP poskytne plnou podporu. 
Domluveno bylo také zaškolení 
odesílání dat prostřednictvím CEB 
a Multicash ČSOB na 31. 1. 2023 
přímo na PKÚ.

Sjednocení agendy sociálních dá-
vek je spojeno rovněž s chystanou 

centralizací administrace a výpla-
ty sociálních dávek na Sociálním 
centru umístěném na odštěpném 
závodě ODRA v Ostravě, která 
bude zahájena v letošním roce.

Státní podnik DIAMO vyplá-
cí příspěvky dle nařízení vlády  
č. 167/2016 Sb., č. 415/2020 Sb.  
a NV č. 342/2016 Sb., č. 491/2020 Sb. 
a č. 368/2021 Sb., a to necelým  
2 000 poživatelům. Počet vypláce-
ných příspěvků se pohybuje pod-
le jednotlivých nároků poživatelů 
této sociální dávky a podle postupu 
vyjmenovaných subjektů dle výše 
uvedených nařízení vlády souvi-
sejících s restrukturalizací nebo 
útlumovou činností právnických 
osob zabývajících se těžbou uhlí 
nebo uranu. Tuto činnost zajišťují  
v podmínkách DIAMO dva odštěp-
né závody, a to ODRA a PKÚ. 

Od roku 2024 by se mělo sociální 
centrum na závodě PKÚ stát detašo-
vaným pracovištěm závodu ODRA. 
Centralizace zajistí úplné sjednoce-
ní administrace, výpočtu a výplaty 
sociálních dávek a zajistí jednotný 
pohled v metodické oblasti.

Pavla Prchalová
náměstkyně pro ekonomiku  

a personalistiku, o. z. ODRA
Ing. Pavel Kaša, MBA

vedoucí odboru sociální centrum 
o. z. ODRA

svazu důlního a naftového průmy-
slu, Odborového svazu pracovníků 
hornictví, geologie a naftového 
průmyslu a navrhovatelů oceně-
ných, včetně ředitele státního pod-
niku DIAMO. Medaile se udělují 
od roku 2003 každoročně pracov-
níkům, kteří se zvláštním a ojedi-
nělým způsobem zasloužili o roz-
voj hornictví.

Vedení státního podniku oceně-
ným gratuluje a děkuje za jejich 
dlouholetý přínos!

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Jmenování náměstka ředitele státního 
podniku pro strategii a rozvoj
Od 1. ledna 2023 byl na základě 
příkazu ředitele státního podni-
ku zřízen na ředitelství státního 
podniku nový Úsek pro strategii  
a rozvoj, do jehož čela byl jme-
nován náměstek ředitele s. p.  
Ing. Tomáš Kovalovský. 

Posláním nového úseku je nastavit 
systém pro vyhledávání a realizaci 
příležitostí a rozvoj státního pod-
niku, ale také zajišťování meziná-
rodní spolupráce. Prvními kroky 
jsou mimo jiné vytvoření a im-
plementace postupu na projektový 
management strategických projek-
tů. Nový úsek má v gesci projekty 
strategického průmyslového parku 
Gigafaktory Plzeň Líně a přípravu 
dalších projektů jako jsou fotovol-
taické elektrárny, rozvoj brown-

fieldů, spolupráce s kraji a obcemi.
Ing. Kovalovský má dlouholeté 

zkušenosti s významnými a roz-
vojovými projekty v energetice, 

ukládání radioaktivních odpadů, 
výstavbě průmyslových zón a in-
frastruktury. 

Ve Správě úložišť radioaktivních 
odpadů zastával pozici zástupce 
ředitele. V ČEZ, a. s., si prošel po-
zicemi od specialistů až po vedou-
cí a manažerské pozice. Odpovídal 
za přípravu licenčních dokumentů 
pro provoz obou jaderných elektrá-
ren (JE), pravidla řízení konfigura-
ce pro JE a řídil rozvojové projekty 
divizní úrovně. Mimo jiné působil 
na obou projektech nových jader-
ných zdrojů (NZ), výstavbě NZ 
Ledvice, prodloužení životnosti JE 
Dukovany i jako mezinárodní in-
spektor WANO (World Association 
of Nuclear Operators).

odbor komunikace ŘSP

Ing. Tomáš Kovalovský

Elektronické stravovací karty
Počínaje březnem 2023 započnou 
zaměstnanci na odštěpných závo-
dech HBZS a DARKOV využívat 
elektronické stravovací karty od 
firmy Sodexo pass ČR, a to po 
vzájemné dohodě vedení závodů  
s odborovými organizacemi. 

Hlavní výhody těchto elektronic-
kých karet pro uživatele:
-  Zaplatíte částku kartou (kontakt-

ně či bezkontaktně) nebo aplika-
cí v mobilu.

-  Při ztrátě či krádeži karty o kre-
dit na kartě nepřijdete, stačí ji 
zablokovat.

-  Správa karty probíhá přes web 
www.sodexo-ucet.cz, kde si uži-
vatel spravuje sám kartu pro-
střednictvím Osobního účtu. 
Můžete si zde zkontrolovat trans-
akce, zůstatek účtu, platnost 
kreditu a karty, provést blokaci 

karty či změnit PIN. Účet je do-
stupný online a také jako mobilní 
aplikace pro chytré telefony.

-  Platnost kreditu je až 16 měsíců, 
nové elektronické stravenky platí 
vždy od 1. září a ztrácejí platnost 
k 31. prosinci následujícího roku.

-  Kde můžete platit – aktuální pře-
hled partnerů je k dispozici na 
www.sodexo-ucet.cz.

Výhodou pro zaměstnavatele je 
snadné „nabíjení karet“, které se 
bude provádět pomocí excelovské-
ho souboru přes webový portál fir-
my Sodexo pass ČR, odpadne tak 
skladování a roznášení papírových 
poukázek.

Ještě než se rozdají elektronic-
ké karty, je nutné zajistit čtečky 
platebních karet do všech stravo-
vacích provozů na dotčených zá-
vodech. Není nutné mít speciální 

čtečky, ale standardní čtečky jako 
pro jakékoliv platební karty, které 
běžně využíváme v obchodech.

Ing. Bohdan Pánek
vedoucí odboru financování ŘSP

Elektronická karta MULTI PASS 
Zdroj: www.sodexo.cz

Manažeři s. p. DIAMO na exkurzi v čistírně důlních vod v Příbrami
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Exkurze pro novináře 
ve Zlatých Horách
Zástupci médií se mohli poprvé podívat do podzemí ve Zlatých Ho-
rách, kde státní podnik provádí geologický průzkum. DIAMO má za 
úkol prozkoumat v letech 2020–2026 zdejší zásoby zlata a dalších kovů  
a navrhnout optimální způsob úpravy rudné suroviny.

Vrtání zahájili pracovníci státního 
podniku v květnu minulého roku. 
Provádějí postupně v podzemí de-
sítky vrtů v souhrnné délce zhru-
ba 3 km v první etapě. Při reali-
zaci průzkumných vrtů se vzorky 
průběžně analyzují v laboratořích 
Chemické úpravny v Dolní Rožín-
ce a jejich výsledky jsou zanášeny 
do 3D modelu ložiska, který je 
využíván při plánování navazují-
cích vrtů. Aktuálně jsou odvrtány 
zhruba 2 km z plánovaných 8 km. 
Vrty budou probíhat ještě celý ten-
to rok s přesahem do roku 2024. 
Zjišťuje se nejen obsah zlata, ale 
také dalších doprovodných kovů – 
mědi, zinku, olova a stříbra. Podle 

posledního výpočtu je obsah zlata 
v centrální části ložiska vyšší než 
2 t, výpočet se ale bude dále zpřes-
ňovat během průzkumu. 

Novináře provedl podzemím, 
kde probíhají vrtné práce, ředitel 
závodu GEAM František Toman, 
závodní dolu Vladimír Vranka  
a vedoucí projektu Ladislav Pašek. 
Diváci mohli vidět reportáže a po-
slechnout si rozhovory o naší práci 
ve Zlatých Horách na ČT1, ČT24, 
TV Polar, Českém rozhlase nebo  
v tištěné podobě v Deníku.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Vedoucí projektu Ladislav Pašek odpovídá na dotazy

25 let od ukončení těžby na Dole Fučík
Před 25 lety byla ukončena těžba na Dole Fučík v petřvaldské dílčí pán-
vi Ostravsko-karvinského revíru, který je ve správě odštěpného závodu 
ODRA. Bylo tam vyhloubeno během 163 let celkem 82 jam a vytěženo 
cca 207 miliónů tun černého uhlí.

Petřvaldská dílčí pánev Ostrav-
sko-karvinského revíru je situová-
na mezi známější ostravskou částí 
(na západě) a karvinskou částí (na 
východě) a je rozdělena do čtyř 
dobývacích prostorů (Radvanice, 
Petřvald I, Petřvald II a Poruba)  
o celkové rozloze 46,15 km2 na ka-
tastrálních územích měst Petřvald, 
Orlová a Šenov. Geologicky je pe-
třvaldská dílčí pánev mělkou bra-
chysynklinálou, vymezenou na zá-
padě michálkovickou vrásou a na 
východě orlovskou vrásou. Ze se-
verní a jižní strany je petřvaldská 
pánev vymezena dětmarovickou 
a bludovickou vymýtinou. Rozvoj 
hornické činnosti v 19. století v pe-
třvaldské dílčí pánvi ovlivnili nej-
více podnikatelé z hraběcího rodu 
Larischů, knížecího rodu Salmů 
a rakouského panovnického rodu 
(arcivévoda Albrecht Rakouský). 

Těžba v petřvaldské dílčí pán-
vi byla zahájena v roce 1835 
a ukončena 28. února 1998 na 
závodě Fučík 1 (Pokrok). Po-
slední důlní vůz byl slavnost-
ně vytěžen jámou Pokrok 1/1  
dne 2. 3. 1998. Během 163 let  
bylo v petřvaldské dílčí pánvi vy-
hloubeno celkem 82 jam a celkem 
vytěženo cca 207 miliónů tun čer-
ného uhlí. Nejvyšší těžby bylo dosa-
ženo v roce 1963, kdy bylo vytěženo 
v rámci 6 důlních závodů (Pokrok, 
Hedvika, Ludvík, Žofie, Evžen 
a Václav) celkem 4 181 700 tun  
uhlí v náročných důlně-technic-
kých podmínkách ze slojí v lež-
mém až strmém uložení. 

Během historie dobývání bylo 

ruční dobývání postupně nahrazo-
váno větším podílem mechanizo-
vané těžby dobývacími kombajny 
a v menší míře uhelnými pluhy. 
Dobývací práce probíhaly v hloub-
kách až 820 m pod povrchem.  
Na základě dohledatelných zázna-
mů o ražbách z let 1947 až 1997 lze 
odhadnout, že v petřvaldské dílčí 
pánvi bylo vyraženo mezi lety 
1835 až 1997 více než 2 tisíce km 
důlních chodeb a překopů. Nejvyš-
šího celkového průměrného stavu 
pracovníků 14 331 bylo dosaženo 
v roce 1965. 

K zajímavostem z historie také 
patří, že se pracovníci z Dolu Fu-
čík v letech 1971 a 1972 podíleli 
na přípravě a mechanizovaném do-
bývání černého uhlí ve sloji Pico 
Dolu Menouna ve městě Bechar  
v Alžírsku. Od konce 80. let  
20. století do roku 1998 se postup-
ně 37 pracovníků z Dolu Fučík 
vystřídalo při zavádění posuvné 
výztuže a dobývacích kombajnů 
na dolech Minas de Figaredo, San-

tiago, Paulina, Candin, Pumara-
bule a Samuňo, všechny v oblasti 
Asturias a Leon v severozápadním 
Španělsku. 

Během existence hornické čin-
nosti v petřvaldské dílčí pánvi 
došlo na základě záznamů ve-
dených od roku 1887 celkem  
k 42 mimořádným událostem 
(výbuchy a vzplanutí metanu, sa-
movznícení, zápary, požáry, důl-
ní otřesy atd.), při kterých přišlo  
o život 50 pracovníků.

V současné době je technická lik- 
vidace dolu a povrchu v petřvald-
ské dílčí pánvi dočasně zastavena 
a bude pokračovat až po ukonče-
ní dobývání v dolech ČSM-Sever  
a ČSM-Jih v karvinské dílčí pánvi 
Ostravsko-karvinského revíru. 

Hornickou slávu, kromě funkč-
ního areálu Vodní jámy Žofie  
v Orlové, připomíná také domi-
nantní 45 m vysoká ocelová těžní 
věž vzpěrového typu, jámy Pok- 
rok 1/1 (původně Habsburk)  
v Petřvaldě, která je od roku 1997 
prohlášena za kulturní památku. 
 

Ing. Libor Jalůvka, MBA
vedoucí odboru přípravy a reali-

zace útlumu, o. z. ODRA

Historická fotografie Dolu Julius Fučík Petřvald, Ostravsko

Termický průzkum odvalů na PKÚ
Rekultivací odvalů naše práce nekončí, protože je nutné nadále nově 
vzniklou krajinu sledovat. Kolegové na středisku Kladenské doly dlou-
hodobě spolupracují s báňskými záchranáři ze ZBZS Odolov, kteří  
v okolí Libušína u Kladna provádějí pravidelné termické průzkumy 
dronem s termokamerou.

Měření probíhá na hlušinových 
odvalech dolu Schoeller, konkrét-
ně na odvale V Němcích a sv. Jiří. 
Účelem sledování je včasné odha-
lení případných termicky aktivních 
ploch a zamezení dalších nežádou-
cích termických projevů na těchto 
odvalech. Z výsledků dosavadního 
průzkumu vyplývá, že oba sledo-
vané odvaly jsou v současné době 
klidné, dostatečně prohořelé a ne-
vykazují žádné viditelné známky 
zvýšené termické aktivity. 

Ing. Josef Slavík, vedoucí odboru 

závodního dolu a hlavního měřiče 
na středisku Kladenské doly vy-
světluje: „Odvaly jsme začali měřit 
poté, kdy jsme v letech 2004–2010 
na odvalu V Němcích odstraňova-
li havarijní stav, což byla situace, 
kdy hrozilo zahoření i lesa v oko-
lí jako předpolí odvalu. Provedli 
jsme rozsáhlé sanační a rekulti-
vační práce, které byly definitivně 
ukončeny v roce 2012. V jižním  
a jihovýchodním předpolí se čas 
od času ale znovu objevovala tep-
lá místa s velmi vysokou teplotou. 

Byly tedy provedeny dodatečné 
sanační práce a v rámci prevence 
jsme také začali provádět letecký 
průzkum pomocí dronu s termoka-
merou pro identifikaci problémo-
vých míst na odvalu. Odvaly mě-
říme pravidelně čtvrtletně a pokud 
se ukáže, že je odval klidný, mů-
žeme podat žádost na báňský úřad  
o tzv. uzavření odvalu, tedy vy-
řadit ho ze sledování. Dále je pak 
možné s ním nakládat, například 
ho prodat.“ 

Příroda nás může některými svý-
mi procesy překvapit, ale my si 
poradíme.

Ing. Hana Volfová 
odbor komunikace

Termický průzkum pomocí dronu Zaměstnanci ZBZS Odolov v terénu

Konečné zúčtování 
dotací za rok 2022 
ve finiši
Státní podnik DIAMO ukončil čerpání dotací přidělených na zajištění 
činnosti podniku pro rok 2022 ze státního rozpočtu a dle usnesení 
vlády č. 655/2017 a č. 949/2020. Tyto finanční prostředky v součtu 
dosáhly částky 5,2 mld. Kč. Konečné zúčtování dotací provádí za celý 
státní podnik odbor dotací ŘSP, který zároveň začátkem roku zajistil 
zahájení čerpání finančních prostředků na rok 2023.

V závěru roku 2022 a počátkem 
roku 2023 probíhala konečná fak-
turace mezi závody a ředitelstvím 
na čerpání finančních prostředků 
v souladu s Ročním plánem zahla-
zování následků hornické činnos-
ti. K zajištění jednotného postupu 
čerpání finančních prostředků  
z dotace z národních zdrojů a vý-
nosů ZNHČ (zahlazování násled-
ků hornické činnosti) a AZRP 
(akce zajišťující rozvoj podniku) 
připravil odbor dotací „Závaz-
ný postup k čerpání dotací z ná-
rodních zdrojů, výnosů ZNHČ  
a AZRP v závěru roku 2022“  
a stanovil termíny dotačních zá-
věrek pro rok 2023. 

Koncem roku 2022 odbor dotací 
také připravil roční žádosti na po-
skytování dotací ze státního roz-
počtu dle jednotlivých dotačních 
titulů na následující rok 2023. 
Všechny žádosti byly připraveny  
v souladu se Zásadami Minis-
terstva průmyslu a obchodu. Za-
čátkem roku 2023 odbor dotací 

zajišťoval roční žádosti na uvol-
nění finančních prostředků z ne-
investiční a investiční dotace pro 
odštěpný závod TÚU a na jejich 
základě zpracoval pro Minister-
stvo průmyslu a obchodu harmo-
nogram čerpání finančních pro-
středků na leden až červen roku 
2023. 

Konečné zúčtování dotací ze 
státního rozpočtu za rok 2022 za-
jistí DIAMO do 15. února 2023 
dle Pokynu Ministerstva průmys-
lu a obchodu a dle vyhlášky Mi-
nisterstva financí č. 367/2015 Sb.  
Ve stejném termínu bude Mi-
nisterstvu průmyslu a obchodu 
předán „Komentář k vypořádání 
finančních vztahů podnikatel-
ských, jiných subjektů a územně 
správních celků ke státnímu roz-
počtu, státním finančním aktivům 
a Národnímu fondu za rok 2022  
z rozpočtu MPO“.

Mgr. Drahomíra Churáňová 
vedoucí odboru dotací
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DARKOV se dohodl s památkáři na zachování některých těžních věží
Představitelé závodu DARKOV a Národního památkového ústavu v Os-
travě pokročili v jednáních o zachování některých šachetních objektů 
pro příští generace. Státní podnik odsouhlasil zachování malé těžní 
věže Dolu Doubrava Sever a jedné těžní věže na Dole Lazy v Orlové.

Územní odborné pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu 
(NPÚ) v Ostravě vypracovalo 
loni v létě obsáhlé hodnocení dolů  
z hlediska památkové péče. Na zá-
kladě toho zástupci NPÚ a státní-
ho podniku DIAMO ve spolupráci 
s krajskou organizací MSID zahá-
jili jednání o tom, které šachetní 
objekty by mohly být památkově 
chráněné a budou zachovány pro 
příští generace jako industriální 
dědictví. 

Památkáři provedli terénní prů-
zkum, který pasportizoval po-
vrchové části těžebních areálů  
a jejich vybavení nejen z hlediska 
architektonické hodnoty, ale i vý-
znamu pro dokumentaci technolo-
gického vývoje hornické činnosti  
a návazných procesů. Podle pa-
mátkářů je důležité na Karvinsku 

zachovat areály a objekty ve vý-
běru, kterým bude pokryta jejich 
typologická rozmanitost. Na zá-
kladě šetření a vyhodnocení NPÚ 
navrhl, aby zachování paměti po-
hornické krajiny a industriálního 
dědictví v karvinské části revíru 
bylo kromě stávajících kulturních 
památek (Důl Gabriela, Důl Bar-
bora) založeno na zachování zá-
kladních typů těžních věží jako 
symbolů v krajině a některých dal-
ších objektů. 

Mezi prvními se společně dis-
kutovaly lokality Doubrava Sever 
a Lazy v Orlové, kde je likvidace 
povrchových objektů v pokroči-
lé fázi a bylo potřeba přednostně 
rozhodnout o dalším postupu. Na 
lednovém jednání s NPÚ za účasti 
ředitele státního podniku Ludvíka 
Kašpara a zástupců MSID došlo  

k dohodě na zachování malé vzpě-
rové těžní věže Dolu Doubrava Se-
ver a vzpěrové těžní věže jámy č. 2 
na Dole Lazy.

Následně bude potřeba uskuteč-
nit meziresortní jednání na Mi-
nisterstvu kultury a Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, ze kterých 
by měl vzejít plán dalších kroků 
směřujících k památkové ochraně 
vybraných objektů, včetně řešení 
budoucích nákladů na financování 
jejich údržby. Územní odborné pra-
coviště NPÚ Ostrava usiluje také  
o zachování objektů na Dole ČSA  
a připravuje dokumentaci pro ná-
vrh na prohlášení za kulturní pa-
mátku. Z historického, typologic-
kého a architektonického hlediska 
se jeví památkářům Důl ČSA jako 
nejvýznamnější, neboť je příkla-
dem jednoho z prvních velkodolů 
s promyšleným konceptem návaz-
ných provozů.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace Důl Lazy s těžní věží jámy č. 2

Vracení kalových důlních 
vod do podzemí v Kutné Hoře
V čistírně důlních vod (ČDV) v Kaňku u Kutné Hory pracuje v nepře-
tržitém provozu 15 zaměstnanců. Ti se starají o správný chod čistírny,  
kde se ročně vysráží zhruba 2 500 t kalu obsahující hlavně železo,  
kadmium, arzen a mangan. Maximální okamžitý výkon čistírny je 7 l/s. 
Roční výkon při započtení všech nutných odstávek se pohybuje v roz-
mezí 3,5 l/s až 4,4 l/s . Vysoce kontaminované a kyselé důlní vody jsou 
čerpány do čistírny důlních vod, po vyčištění jsou následně vypouštěny 
do toku Šífovka. Průsakové vody ze Skalecké štoly jsou vyvedeny rovněž 
do toku Šífovka, vody ze Štoly 14 pomocníků potom do toku Beránka.

V provozu se odloučí kaly v se-
dimentačních nádržích a poté 
standardně pokračují na kalolis, 
kde probíhá jejich odvodnění. 
ČDV Kaňk u Kutné Hory má na 
starosti Ing. Jiří Růžička, kte-
rý pracuje pro odštěpný závod  
SUL v Příbrami: „Máme problémy 
s usazováním sádrovce a z tohoto 
důvodu musíme častěji odstavovat 
naši technologii. Zásadním problé-
mem je nutnost výměny zanese-
ných plachetek na kalolisu. Pak ale 
hladina důlní vody začne stoupat. 
Abychom tomu zabránili, napadlo 
nás, že bychom mohli zapouštět 
kalovou vodu s obsahem nerozpuš-
těných látek zpátky do důlní vody. 
Tím bychom v technologii obešli 
kritické místo, kterým je kalolis,  
a provoz by mohl pokračovat, je-
likož množství vyčerpaných vod 
je větší než vod kalových, které 
bychom vraceli zpět. Tento záměr 
vycházel také z předpokladu, že  
v minulosti se pro zlepšení kvality 
vod vytékajících z důlních děl pro-
vádělo, před uzavřením dolu, vápně-
ní. Požádali jsme proto báňský úřad 
o vyjádření, zda by to bylo možné,  
a jejich stanovisko bylo kladné.“

Jedná se o ekonomicky zajímavý 
proces a pracovníci ČDV Kaňk bu-
dou ověřovat i to, zda by byl tento 
proces v budoucnu aplikovatelný 
na trvalý provoz a zda dojde dle 

předpokladu ke změně koncentra-
cí u sledovaných parametrů. Toto 
rozhodnutí báňského a vodopráv-
ního úřadu by mohlo být apliko-
váno i na jiné provozy, pokud by 
to chemismus a další parametry  
v místě dovolily. Týká se to zejmé-
na provozů, které nemají v místě 
odkaliště. Ing. Růžička dále vy-
světluje: „Jestliže vyčerpáme důl-
ní vodu z hloubky cca 100 m, zů-
stává veškerá vyčerpaná voda i po 
průchodu čisticím procesem důl-
ní vodou do té doby, než se spojí  
s povrchovými vodami. Je to kalo-
vá voda s obsahem nerozpuštěných 
látek, které vysrážíme během čis-
ticího procesu v naší technologii. 
Čistírna byla vybudována s prů-
měrným výkonem kolem 600 m3  
denně a do podzemí bychom vra-
celi cca 15 % z tohoto množství. 
Laboratorně jsme ověřili, že po 
smíchání kalové vody s vodou důl-
ní dochází k doreagování a násled-
nému srážení kontaminantů a tím 
vylepšení chemismu.“

Státní podnik DIAMO má ve své 
správě také čistírny důlních vod 
v Okrouhlé Radouni, v Příbrami, 
v Dubenci u Příbrami, v Zadním 
Chodově a v Horním Slavkově. 

Ing. Hana Volfová 
odbor komunikace

Reaktor pro oxidaci a srážení důlní vody s vápenným mlékem

I v roce 2022 pomáhal státní podnik  
DIAMO jako člen Spolku svaté Barbory
Spolek pomáhá finančně dětem, 
kterým zemřel rodič na následky 
pracovního úrazu či na pracovišti 
člena spolku. Podpora probíhá na 
základě pravidel schválených člen-
skou schůzí a je zejména zaměřena 
na vzdělání, volnočasové aktivi-
ty a péči o zdraví těchto sirotků.  
K 31. 12. 2022 měl spolek v eviden-
ci celkem 32 dětí mezi 4 až 26 roky, 
a to české i polské národnosti. 

V uplynulém roce jsme ukonči-
li podporu 7 dětem, a to z důvo-
du ukončení studia, a přijali jsme  
1 nové dítě.

V roce 2022 se uskutečnil společný 
víkend s dětmi, jejich maminkami  
a přáteli, kdy náklady byly hrazeny 

dětem a maminkám, a to v hotelu 
Rusava v Hostýnských vrších. 

Příjmy spolek získává:
1)  z členských příspěvků členů 

spolku (v roce 2022 obdržel  
291 655 Kč) 

2)  z poskytnutých darů (v roce 
2022 obdržel 1 076 480 Kč)

3)  z poskytnutého grantu Nadace 
OKD (v roce 2022 bylo poskyt-
nuto 503 000 Kč)

4)  z úroků na bankovních účtech  
(v roce 312 625 Kč)

Poskytnuté členské příspěvky za 
rok 2022:
1.  DIAMO, s. p.  78 800 Kč
2. OKD, a.s.  67 525 Kč

3. Alpex PBG  35 000 Kč
4. Green Gas DPB, a.s.  20 000 Kč
5. RBP, zdravotní poj.  20 000 Kč
6. Carbokov, s.r.o.  20 000 Kč
7. Pol Alpex, s.r.o.  20 000 Kč
8.  Karvinská hornická poliklinika  

 10 340 Kč
9. PRISKO, a.s.  10 000 Kč
10.   Sdružení hornických odborů  

 10 000 Kč
CELKEM  291 665 Kč

Významní dárci 2022:
1. OKD, a.s.  430 840 Kč
2. PRISKO, a.s.  100 000 Kč
3. Ing. Petr Motloch  100 000 Kč
4. Veolia PS, a.s.  50 000 Kč
5. Nadační fond Premiot 
  50 000 Kč
6. manželé Vojtovi  50 000 Kč

OKD, a.s., poskytuje přístup na 
informační systém SAP v hodnotě 
108 900 Kč/rok.

CELKEM DARY (včetně IS SAP) 
1 076 480,20 Kč

V roce 2022 vyplatil Spolek svaté 
Barbory dětem na základě pravidel 
schválených členskou schůzi cel-
kem 1 155 888 Kč.

Bc. Monika Němcová
předsedkyně Spolku svatá Barbora

Společný víkend v Hostýnských vrších

Potraviny, nakoupené z dobročinné 
sbírky, putovaly do Potravinové banky

Vážené kolegyně, vážení kole-
gové, dovolte, abychom vám po-
děkovali za příspěvek na podporu 
charitativního projektu „Potravi-
nová banka Libereckého kraje“. Za 
vybranou částku ve výši 15 683 Kč 
jsme po dohodě s panem Vlčkem, 
ředitelem Potravinové banky Libe-
reckého kraje, nakoupili potřebné 
potraviny, jako jsou paštiky, maso-
vé konzervy, zeleninové konzervy, 
pytlíkové polévky a filety ze sleďů. 
Celkem jsme nakoupili 713 kusů 
potravin. 

Potraviny byly dne 10. ledna 2023 
předány potravinové bance. Věří-
me, že nakoupené potraviny pomo-
hou potřebným.

úsek pro ekonomiku 
a personalistiku, ŘSP Předání potravin do Potravinové banky Libereckého kraje
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Náš kolega, báňský záchranář 
ze ZBZS Libušín, pomáhá nejen 
v práci, ale také v soukromí. Se 
ženou Evou mají dvě již dospělé 
dcery a 3 vnoučata, ale také se 
věnují tzv. pěstounské péči na 
přechodnou dobu. Ve volném 
čase hraje Tomáš Půža fotbal, 
plave a jezdí na kole.

Jak jste se k pěstounství se ženou 
dostali?

Manželka se setkala při svém stu-
diu na nástavbě s tématem pěs-
tounské péče na přechodnou dobu. 
Pěstouni mají v tomto režimu dítě 
ve své rodině většinou jeden rok, 
někdy i déle, a získají ho buď pří-

mo z porodnice od matky nebo po 
odebrání z rodiny s nevhodným 
prostředím. 

Jak velké děti jste přijali?

Staráme se o děti už 9 let a v sou-
časné době máme deváté dítě. 
Sedm z našich devíti dětí jsme do-
stali hned po propuštění z porodni-
ce. Dvě děti k nám do péče přišly 
odebrané z původní rodiny ve věku 
2,5 roku a 1 rok.

Jak probíhá celý proces prověřo-
vání zájemců o tuto speciální péči?

Pokud se rodina (nebo i samotná 
žena) rozhodne přijmout děti do 
pěstounské péče na přechodnou 
dobu, začne její prověřování, kte-
ré trvá asi rok. Podstoupili jsme 
několik psychotestů a lustraci pří-
buzných, dále je nutný čistý trestní 
rejstřík, bezdlužnost a dobrý zdra-
votní stav.

Je stanoven nějaký věkový limit 
pro rodiče?

Ano, věk matky by měl být do  
40 let. Žadatele vždycky posuzuje 
krajská psycholožka.

Co by měl udělat člověk, který se roz-
hodne tuto péči dětem poskytovat?

Celý proces začíná na OSPOD (Or-
gán sociálně právní ochrany dětí), 
který je součástí městského úřadu 
podle bydliště žadatele. 

Každého asi napadne, že celý rok 
v rodině pěstounů je u takto ma-
lých dětí dlouhá doba. Není asi 
tedy snadné předat dítě jeho no-
vým osvojitelům…

Na to se nás ptá každý. S malými 
dětmi je hodně práce a samozřej-
mě si na ně zvyknete. Když je dítě 
tzv. právně volné a jeho biologičtí 
rodiče dají souhlas s adopcí, začne 
hledání v databázi žadatelů o osvo-
jení. Poté se vybraní rodiče začnou 
s dítětem seznamovat 2 týdny v na-
šem prostředí, další týden dochází-
me my k nim domů, aby se s dítě-
tem sžili v jejich prostředí. Pak už  
k předání dítěte dojde tak nějak při-
rozeně. Dostáváme ale informace  
i v dalších letech o tom, jak dítě pro-
spívá v nové rodině, pozdrav k Vá-
nocům apod. Naše sbírka fotografií 
se už ani nevejde na nástěnku.

PŘÍSPĚVKY Z NAŠICH ŘAD

Manželé Půžovi v roli pěstounů

Pěstounství 
je oběť i dar

Tomáš Půža, ZBZS Libušín, Kladno

Častou otázkou jsou také finance.

Žadatelé o pěstounskou péči se 
prověřují také po finanční stránce, 
protože je nutné, aby dítě dostalo 
stejnou péči, jakou by mu poskyt-
la matka na mateřské dovolené. 
Pěstounky tedy dostávají odměnu 
za svojí práci a také příspěvek na 
potřeby pro dítě (plenky, výživu, 
dětskou kosmetiku apod.).

Když dítě předáte do jeho nové 
rodiny osvojitelů, za jak dlouho 
dostanete do péče další?

Volno pěstouna, tzv. respit, je 
opět podle toho, jak dlouho jsme 
dítě měli a jak byla starost o dítě 
náročná, protože ne každé dítě je 
zdravé. Děti mají různé abstinenč-
ní příznaky, které mají od matky. 
Jsou většinou od drogově závis-
lých matek, alkoholiček a nechtě-
né děti, které jsou velice citlivé už 
od narození. Naše poslední byla 
5měsíční holčička, která mohla jít 

do nové rodiny rychle, protože její 
biologická matka spolupracovala  
s úřady a souhlasila s osvojením.

Stýkáte se i s ostatními rodinami 
pěstounů?

Ano, jsme členy dobrovolné or-
ganizace, která nám pomáhá.  
V rámci povinného školení musí-
me absolvovat 24 hodin. V rámci 
vzdělávání se setkáváme i s ostat-
ními pěstouny během víkendů 
nebo formou různých seminářů. 
Tam si rodiče předávají zkušenosti 
a rady, což je pro nás cenné hlavně 
u větších dětí, které si nesou vel-
kou zátěž z původní rodiny.

Co vás mile překvapilo během let, 
kdy se staráte o miminka?

Hodně nás překvapila reakce na-
šich přátel a známých, kteří se do-
zvěděli, že máme děti v přechodné 
pěstounské péči. Nosí nám domů 
oblečení, kočárky nebo jiné potře-
by pro dítě. Co sami nepoužijeme, 
nosíme do skladu naší dobrovolné 
organizace pěstounů, kde si pěs-
touni mohou vzít to, co potřebují. 
Takto si pomáháme navzájem.

Je to práce velice psychicky i fy-
zicky náročná, ale není nad pocit, 
že se děti mají dobře a my jsme 
toho byli součástí…

Děkuji za rozhovor.

Ing. Hana Volfová 
odbor komunikace

Jak vzácné jsou prvky vzácných zemin?
Z výuky chemie si mnozí z nás pamatují 
kyslík, protože jej všichni dýcháme, vo-
dík, protože s kyslíkem tvoří vodu, kterou 
všichni pijeme, a hliník, protože se odstě-
hoval do Humpolce. Možná ještě v paměti 
nalezneme železo, protože právě železo 
bylo měřítkem toho, jak je daná země 
silná v průmyslu. Minimálně nebo zcela 
vůbec se v chemii mluví o prvcích vzác-
ných zemin, označovaných též jako Rare 
Earths Elements (REE). Vzácnými se nazý-
vají proto, že jejich výskyt v zemské kůře 
je skutečně vzácný. Avšak jejich význam 
v průmyslovém využití nelze za vzácný 
považovat. V současnosti plně budujeme 
průmysl 4.0, který je charakterizován di-
gitalizací a automatizací výroby. A právě 
v tomto směru hrají prvky vzácných zemin 
stěžejní roli.

Do skupiny vzácných zemin patří celkem 
17 prvků. V periodické tabulce prvků je 
nalezneme ve třetí skupině. Lze je rozdě-
lit do dvou podskupin neboli řad. Do řady 
označované jako těžké vzácné zeminy,  
tj. Heavy Rare Earths Elements (HREE), pa-
tří vedle skandia (Sc) a yttria (Y) ještě eu-
ropium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), 
dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium 
(Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb) a lute- 
cium (Lu). Do podskupiny označované jako 
lehké vzácné zeminy, tj. Light Rare Earths 
Elements (LREE), se řadí lanthan (La), cer 
(Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), pro-
methium (Pm) a samarium (Sm).

Nejvýznamnější použití prvků vzácných 
zemin je v permanentních magnetech. 
Permanentní magnety jsou potřeba všu-
de tam, kde se elektrická energie převádí 
na mechanickou energii a opačně: výroba 
elektrické energie větrnými elektrárnami, 
motory elektromobilů, elektrokol a vysa-
vačů. Dále pak při čerpání vody, v kompre-
sorech v ledničkách a klimatizacích. Nesmí 
se zapomínat na přeměnu zvuku v elekt-
rický signál a opačně v reproduktorech či 
mikrofonech, což je důležité pro mobilní 
telefony, tablety, notebooky a televizory. 
Bez prvků vzácných zemin bychom nesly-
šeli hlas našich blízkých a ani oni by nesly-
šeli ten náš.

Další významnou oblastí použití jsou kata-
lyzátory. Katalyzátory jsou aplikované jak 

Téměř 92 % veškerých zásob se nachází 
v následujících šesti státech: Číně (36,7 % 
celosvětových zásob), Vietnamu (18,3 %), 
Brazílii (17,5 %), Rusku (10 %), Indii (5,8 %) 
a Austrálii (3,4 %). Největšími producen-
ty prvků vzácných zemin jsou Čína, USA, 
Austrálie a Barma, které pokrývají 90–95 % 
celosvětové poptávky. Evropská unie, a tím 
také Česká republika, je v současnosti zcela 
závislá na dovozu a svou potřebu z 99 % po-
krývá dovozem z Číny.

DIAMO společně se svými partnery provádí 
již od roku 2017 „inventuru“ nerostného bo-
hatství ČR. Zvláštní pozornost je věnována 
kritickým prvkům, mezi které patří i prvky 
vzácných zemin. Navazujeme na průzkum-

v chemických výrobách nebo jako kataly-
zátory výfukových plynů v automobilech.  
V chemických výrobách se jedná přede-
vším o krakování ropy. Krakováním ropy 
se vyrábí etylen a propylen, jejichž ná-
slednou polymerací získáváme polyetylen  
a polypropylen – dva základní plastové ma-
teriály, bez nichž si svůj život nedokážeme 
ani představit. Vrátili bychom se například  
k dřevěným kartáčkům na zuby?

Nelze opomenout ani metalurgii, tj. oblast 
výroby kovů a jejich slitin. Prvky vzácných 
zemin se úspěšně používají ve slitinách  
s železem nebo hliníkem, protože zvyšu-
jí jejich pevnost a mechanickou odolnost  
a současně zlepšují kujnost a tvárnost. Tyto 
slitiny pak nalézají široké uplatnění mimo 
jiné i v leteckém a kosmickém průmyslu.

Kapitolou samou o sobě je vojenská bez-
pečnost každého státu, zejména pak po 
24. únoru 2022. Prvky vzácných zemin 
nacházejí uplatnění v následujících zaříze-
ních: technika pro noční vidění, laserové 
zaměřování, fluorescenční lampy a mo-
nitory, vysoce přesné naváděcí zbraňové 
systémy, zesilovače pro přenos dat pomocí 
optických vláken.

Bez prvků vzácných zemin bychom se 
dívali na černobílou televizi bez zvu-
ku, jídlo by se nám zkazilo, protože by 
nechladila lednice, žili bychom v prachu, 
protože by nefungoval vysavač, z kohout-
ků by nám netekla voda, protože by ne-
byla výkonná čerpadla, která by ji přived-
la k nám domů. Pokud ještě stále máte 
pocit, že Vás se to netýká, tak stačí, když 
se posadíte do auta a rozhlédnete se ko-
lem sebe. Budete překvapeni, kde všude 
uvidíte prvky vzácných zemin. Bez prvků 
vzácných zemin byste nikam nedojeli.

né práce prováděné v minulém tisíciletí 
(např. oblast Krušných hor). Ty však již ne-
odpovídají potřebám moderního high-tech 
průmyslu, a proto je nutné pokračovat  
v nové generaci geologického průzkumu.  
Z tohoto důvodu se věnujeme i novým lo-
kalitám, jako je například oblast Rakovnic-
ka. V případě kritického nedostatku surovin 
pouze důkladná a podrobná znalost lokali-
ty, horninového prostředí, výskytu konkrét-
ních strategických prvků, jejich množství  
a možností jejich získávání umožní našim 
budoucím generacím učinit správná roz-
hodnutí o způsobu jejich využití.

Ing. Lubomír Machuča 
vedoucí oddělení jaderných materiálů, ŘSP

Více než 25 různých elektromotorů 
v celém vozidle (ovládání stěračů, 

stahování okýnek, …)
Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium

Aditivum do nafty 
Cer, Lanthan

Nikl-metalové 
hybridní akumulátory 

Cer, Lanthan

Katalyzátory 
Cer, Lanthan

Prášky k leštění skel a zrcátek 
Cer

LCD obrazovky 
Europium, Yttrium, Cer

Hybridní elektromotor a generátor 
Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium

Skla světlometů 
Neodym

Senzory 
Yttrium

Použití prvků vzácných zemin 
v automobilech (upraveno)
Zdroj: Mkango Resources Ltd.

Pozvání na bowlingový turnaj 
o Putovní pohár ředitele o. z. TÚU
Vážení čtenáři Občasníku DIAMO, do-
voluji si Vás informovat, že je připra-
ven 13. ročník bowlingového turnaje 
odštěpného závodu TÚU. Po dvou letech 
covidových omezení a zdravotní indis-
pozice, kterou jsem prodělal v loňském 
roce, to můžeme znovu rozjet.

Kde: buddy bar bowling (Aréna) v Liberci
Kdy: 21. 3 a 23. 3. 2023
Čas: 15:00 až 17:30
Doprava: vlastní

Soutěží čtyřčlenná družstva z řad za-
městnanců o. z. TÚU (nejlépe úseků). Stá-
le doufám, že přihlášených bude dostatek. 
Turnaj ve fotbale už pořadatelé asi nedají. 
Inu, roky přibývají, ale bowling hrají mla-

dí, staří, ženy, děti, tak přestaňte zaháleti!
Pronájem drah a hrací obuvi hrazeno  
z FKSP o. z. TÚU.
Přihlášky pro čtyřčlenná družstva s fi-
nanční spoluúčastí (200 Kč/družstvo) na 
ceny přijímám do 14. 3. 2023, kontakt na 
telefon: 4081 (725 058 978) nebo 
e-mail: valek@diamo.cz

Těším se na Vás.

Vilém Válek
předseda 

ZOO o. z. TÚU

Designed by gstudioimagen / Freepik

ODBORY
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Databáze starých zátěží na SUL Příbram
Víte, že v našem odštěpném závodě SUL Příbram již v roce 1993 vytvo-
řili pracovníci oddělení výpočetní techniky první databázi pro uranová 
díla? Druhou databázi pro uranová díla pro náš závod vytvořila fir-
ma MGE DATA. Po sloučení se státním podnikem Rudné doly (2001) 
byly na závodě vedeny dvě databáze: uranová a rudná. A protože kaž- 
dá z těchto databází byla vytvořena samostatně na základě různých 
požadavků, navzájem spolu nekomunikovaly. Proto byla v roce 2011 
vytvořena společná databáze uranových a rudných děl. Jejím úkolem 
je zpřístupnění dat týkajících se starých zátěží a jejich jednoduché zob-
razování, tisk, případně export do excelových tabulek podle zadání uži-
vatele. Databázi spravuje oddělení správy ložisek, břemen a geologie 
(OSLB), ale data z ní využívají i kolegové z oddělení provozních a likvi-
dačních prací a oddělení měřických prací.

Databáze v současné době obsa-
huje základní data (hlavní data-
báze) o celkem 5 938 dílech (ob-
jektech), z toho je 5 287 hlavních 
důlních děl a děl přiblížených  
k povrchu, 423 odvalů, 20 odkališť, 

23 propadových pásem, 136 propa-
dů, 20 lomů, 4 povrchové objekty,  
1 vyluhovací pole a 24 průzkum-
ných vrtů. V databázi je v základ-
ních souborech uloženo celkem  
77 869 záznamů z kontrol,  

1 387 analýz vod (nejvíce vzorků je  
z let 1992–1995, jsou zde také ulo-
ženy vzorky analyzované Státním 
ústavem jaderné, chemické a bio-
logické ochrany, v.v.i., Kamenná  
v rámci kontrolní činnosti v daných 
lokalitách), dále 68 analýz sedimen-
tů, 3 analýzy kameniva a 11 522 fo-
tografií (stav k 31. 12. 2022).

Součástí databáze je i „Archiv evi-
denčních karet“, který zahrnuje díla 
převedená na jiného uživatele, např. 
krajům nebo místní samosprávě. Ar-
chiv v současné době obsahuje údaje 
o 247 dílech včetně fotografií.

Dále „Evidenční karty převede-
né na GEAM a TÚU“ k 1. 1. 2006  
(GEAM 348 děl, TÚU 32 děl) 
a „Evidenční karty předané na 
MŽP“ 248 děl.

„Vrty – ekologie“ (jedná se o sa-
mostatnou část mimo hlavní data-
bázi) – těch je celkem 50.

Data z databáze poskytuje odštěp-
ný závod SUL Příbram krajským 
úřadům, obvodním báňským úřa-
dům a dalším organizacím. Odděle-
ní OSLB spolupracuje s oddělením 
měřických prací, oddělením eko-
logie a monitoringu a s oddělením 
provozních a likvidačních prací, 
které provádí kontrolní činnost v ob-
lasti Příbram. 

Do programu DIOS (DIAMO In-
formační Objektový Systém), kte-
rý v rámci celého státního podniku 
sdružuje informace o objektech, 
jsme za závod o. z. SUL Příbram 
předali k 31. 12. 2022 celkem  
3 271 objektů.

Pokud byste měli zájem se blíže 
s naší databází seznámit, rádi Vás 
na našem odštěpném závodě SUL 
Příbram přivítáme!

Vlasta Archmanová
technický pracovník oddělení OSLB

a pověřený pracovník pro DIOS
 o. z. SUL Příbram

Tabulka: Informace se dají třídit pod-
le různých parametrů, např. druh zá-
těže v oblasti.
Tabulka druhů zátěží v jednotlivých 
oblastech (součet všech objektů UD  
a RD vedených v databázi bez rozliše-
ní). Stav k 31. 12. 2022.

Kód Oblast Jáma Komín Štola Šurf  
šachtice

Hlou-
bení Vrt Dobýv-

ka Chodba Komo-
ra Stařina Prop. 

pásmo Propad Průzk. 
vrt Odval Odkal. Lom Vyluh. 

pole
Povrch. 
objekty Celkem

1 Krušné hory 91 699 356 147 4 4 150 3 2 76 4 30 6 168 4 3 1 747

2 Podkrušnohorský terciér 2 3 1 5 5 1 17

3 Horní Slavkov 55 763 51 78 2 270 9 2 16 68 2 2 1 318

4 Západní Čechy 52 267 44 412 4 124 2 37 5 37 17 45 10 1 1 057

5 Středočeský permokarbon 4 51 4 4 63

6 Jihozápadní Čechy 9 76 14 143 1 27 28 1 299

7 Příbram 85 374 35 98 85 11 11 59 4 3 765

8 Středočeský pluton 28 26 19 37 7 4 24 145

9 MAPE Mydlovary 8 8

10 Okrouhlá Radouň 3 13 167 1 1 185

16 Krkonoše 4 82 37 9 1 3 6 20 162

19 Jižní Čechy 5 15 2 1 1 24

20 Kutná Hora 14 3 5 1 7 1 28 1 1 61

21 Barrandien 31 29 15 8 1 3 87

CELKEM 379 2 351 576 1 155 10 8 673 18 2 115 23 136 24 423 20 20 1 4 5 938

Co nového v IEIS DIAMO 

Nové inventurní soupisy v modu-
lu majetku (FI-AA)

Skrze transakci Z_INV_STAVIM 
je nyní možné tisknout upravené 
inventurní soupisy pro dlouhodo-
bý majetek včetně dlouhodobé-
ho drobného majetku a osobních 
ochranných pracovních prostřed-
ků. Formuláře inventurních sou-
pisů nyní obsahují všechny po-
vinné náležitosti dle § 30 odst. 7 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, a měly by přinést úsporu prá-
ce, nižší spotřebu papíru a jednot-
ný vzhled inventurních soupisů 
ve všech účetních okruzích. Pou-
žití nových inventurních soupisů  
v rámci řádné inventarizace ma-
jetku vedeného v modulu majetku  
(FI-AA) za rok 2022 bylo dobrovol-
né, pro rok 2023 bude již povinné. 
Proto bude třeba odpovídajícím způ-
sobem upravit přikazy k inventariza-
ci pro rok 2023. Nejdříve však dojde  
k zapracování případných připomí-
nek, které vyplynou z první praktické 
zkušenosti s tiskem nových inventur-
ních soupisů. V průběhu roku 2023 
by pak již odladěné a zcela funkční 
řešení pro tisk inventurních soupisů 
v modulu FI-AA mělo být použito  
i v modulech finančního účetnictví 
(FI) a materiálového hospodářství 
(MM). 

Simulace přepočtených zůstatko-
vých cen u majetku pořízeného 
před rokem 2016

Od roku 2016 je státní podnik 
DIAMO povinen sestavovat tzv. 
Pomocný konsolidační přehled 
(dále PKP) a předávat jej do Cent-
rálního systému účetních informa-
cí státu. Za účelem sestavení PKP 
byla v roce 2016 v  IEIS DIAMO 
vyvinuta speciální funkcionalita. 
Dosud se PKP manuálně upravoval 
o hodnoty přepočtených zůstatko-
vých cen dlouhodobého majetku 
pořízeného před rokem 2016 zís-
kané složitými časově a náročnými 
výpočty. Věcná i časová náročnost 
výpočtů nestále meziročně narůs-
tá. Z tohoto důvodu bude prove-
dena úprava funkcionality PKP, 
která zautomatizuje dopočítání 
správných hodnot dlouhodobého 
majetku. Uvedená změna bude mít 
dopad v IEIS DIAMO do modulu 
majetku, kde se údaje nově budou 
generovat do speciální, pro tento 
účel vytvořené, odpisové skupiny, 
následně budou vykazovány v části 
III. – Identifikace vzájemných vzta-
hů výkazu PKP.

odbor informační soustavy 
ŘSP

Integrovaný ekonomický informační systém (IEIS) DIAMO, nebo také 
zjednodušeně SAP, ve kterém DIAMO vede veškeré hlavní agendy, prů-
běžně aktualizujeme v souladu se změnami v legislativě a upravujeme 
tak, abychom si usnadnili práci. Aktuálně přinášíme informace k no-
vým inventurním soupisům a přepočteným zůstatkovým cenám majet-
ku, které jsou či budou v nejbližší době v IEIS DIAMO nasazeny.

Akce Ledová města na Dole Žofie v Orlové
Závod ODRA společně s krajskou 
organizací MSID se už podruhé za-
pojil do akce pro veřejnost Ledová 
města, kterou pořádá Pionýr. Smy-
slem je zpřístupnit o pololetních 
prázdninách různé kulturní akce, 
muzea, galerie atd. v různých měs-
tech po celé ČR a zároveň přivést 
návštěvníky do zajímavých míst  
v mimosezonním období. Partne-
ry akce jsou instituce, které dětem 
nabízejí vstupné se slevou nebo 
zcela zdarma. Mezi Ledová města 
se zařadila i Karviná a okolní po-
hornická krajina. DIAMO přispělo 
komentovanou prohlídkou areálu 
Dolu Žofie v Orlové. V souladu  
s cílem akce měli návštěvníci pří-
ležitost seznámit se s hornickou 
historií a současností místa, které 
děti znají jen vzdáleně nebo vůbec.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace Návštěvníci u těžního stroje Dolu Žofie

STŘELECKÝ ZÁVOD
Odštěpný závod TÚU, Stráž pod Ralskem, pořádá

O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE O. Z. TÚU, 8. ročník

PROGRAM:
střelba z pušky | střelba z pistole
Doprovodný program:
lukostřelba | vrhání nožů | reenactment Sever 
proti Jihu – střelba z předovky

25. března 2023, 9.00–14.00 h
Sportovně střelecký klub 
Skalice u České Lípy

Informace: Registrujte se na www.sskskalice.cz/rezervace/diamo/ do 17. 3. 2023
Příspěvek 100 Kč | střelivo 400 Kč | občerstvení zajištěno | kontakt: varga@diamo.cz, +420 606 423 363
Spoluorganizuje Odborová organizace o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem


