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Vážené kolegyně a kolegové, 
jak jistě víte, od 1. ledna 2022 
došlo ke spojení státních podni-
ků DIAMO a Palivový kombinát 
Ústí. 
Náš podnik přichází s mnohaletý-
mi zkušenostmi z oblasti zahlazo-
vání následků hornické činnosti 
po těžbě hnědého uhlí, sanací 
ropoplynových sond, a především 
tvorby nové krajiny. 

V současné době spravujeme 
majetek státu na rozloze přes  

Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu PKÚ

Ředitel o. z. PKÚ představuje nový závod
82 km2 a staráme se o více než  
450 staveb. Naší velkou chloubou 
jsou nová rekultivační jezera Mila-
da a Most, která vznikla po ukon-
čení těžby hnědého uhlí u měst 
Ústí nad Labem a Most. V sou-
časnosti se snažíme o revitalizaci 
celých území tak, aby krajina opět 
sloužila člověku k práci, sportov-
nímu vyžití i odpočinku.

Zabýváme se také likvidací sta-
rých ekologických zátěží po těž-
bě ropy a zemního plynu na jižní 
Moravě. V bývalých těžebních 
lokalitách sledujeme a řešíme re-
žim nastoupávání důlních vod. 
Zodpovědnou práci odvádějí i naši 
záchranáři na Závodních báňských 
záchranných stanicích v Odolově 
u Trutnova a v Libušíně u Kladna, 
kteří se kromě jiného věnují zahla-
zování následků hornické činnosti 
ve starých a opuštěných důlních 
dílech.

Věřím, že naše zkušenosti a do-
vednosti budeme moci uplatnit bě-
hem naší další spolupráce. 

Ing. Walter Fiedler
ředitel odštěpného závodu PKÚ Oblíbená rekreační oblast jezero Milada v zimním období

Aktuálně probíhající průzkum ložiska Zlaté Hory – západ, kromě pří-
prav pro realizaci technických prací (zejména podzemních vrtů), spočí-
vá rovněž v přípravě a kompletaci existující geologické dokumentace, 
která byla pořízena v době průzkumu ložiska v 50. až 80. letech minu-
lého století. Ta je z naprosté většiny dostupná pouze v tištěné podobě, 
a potřebné údaje je tedy nutno ručně přepsat, což je sice značně časo-
vě náročné, nicméně pro správné cílení a následné vyhodnocení prů-
zkumných prací zásadní.

V širším okolí centrální ložiskové 
oblasti Zlaté Hory – západ se na-
chází přes tisíc průzkumných vrtů, 
ke kterým jsou dostupné informace 
o petrografickém složení zastiže-
ných hornin a obsazích sledovaných 
kovů (ve většině případů Cu, Pb, 
Zn, Ag a Au). V současné době je 
již většina dat digitalizována, pře-
psána do databáze a probíhá jejich 
verifikace. Po ukončení průzkumu 
oblasti Zlaté Hory – západ probí-
hala na ložisku v letech 1990–1993 
těžba zlata, v jejímž rámci byly rov-
něž realizovány průzkumné vrty  
v etapě těžebního průzkumu. Tyto 
vrty budou také do vznikající data-
báze začleněny.

Jistou komplikaci při sestavování 
databáze představuje postupný vý-
voj průzkumných a laboratorních 
metod a názory na genezi ložiska  
v průběhu několika desítek let tr-
vajícího průzkumu. To se týká 
obzvláště petrografického popisu 
hornin, kdy jsou podobné horniny  
v jedné průzkumné etapě označo-
vány jinak v jiné průzkumné etapě 
a naopak odlišné horniny označová-

Kompletace geologických dat 
pro účely průzkumu 
ve Zlatých Horách

ny stejným petrografickým názvem. 
Sjednocení označování hornin tak 
představuje další zdlouhavou, ale 
nezbytnou činnost, která je při se-
stavování databáze prováděna.

Získaná data budou použita pro 
vytvoření trojrozměrného geolo-
gického modelu ložiska a pro vi-
zualizaci prostorového rozmístění 
zájmových kovů (zejména zlata).  
S postupem realizovaných vrtných 
prací budou do modelu průběžně 
přidávána nově získaná data a na 
základě tohoto zpřesňování mo-
delu budou následující vrty ope-
rativně směřovány do nadějných 
míst tak, aby byl průzkum co nej- 
efektivnější. V současné době je  
k tomuto účelu využíván speciali-
zovaný software australské firmy 
Micromine. Výsledek výpočtu zá-
sob po ukončení průzkumu bude 
jedním z klíčových podkladů, na 
základě kterého se bude rozhodovat 
o dalších krocích osvojování ložiska.

Ing. Bc. Tomáš Žitný
specialista – geolog, ŘSP
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Závod ODRA si připomíná 20. výročí vzniku
Odštěpný závod ODRA se stará o areály zavřených černouhelných dolů 
a další činnosti související s útlumem těžby i ochranou obyvatel už od 
roku 2002. Od svého vzniku se podílí nejen na zahlazování následků 
hornické činnosti, ale také na zmírnění sociálních dopadů na život na 
Ostravsku. 20. výročí závodu ODRA si státní podnik připomíná mimo 
jiné vydáním výroční publikace, která mapuje hlavní činnosti a projek-
ty odštěpného závodu.

V roce 1994 skončila těžba uhlí 
v Ostravě a následovaly roky lik- 
vidačních prací. Státní podnik 
DIAMO převzal areály uzavře-
ných dolů a další činnosti v roce 
2002, kdy vznikl odštěpný závod 
ODRA jako nástupnická organi-
zace uzavřených ostravských dolů 
J. Šverma, Heřmanice, Ostrava  
a Odra, ke kterým byl organizačně 
začleněn Důl J. Fučík a připojeny 
závody František, Paskov a později 
Barbora z karvinské a jižní části 
revíru.

„U příležitosti 20. výročí vzniku 
odštěpného závodu ODRA státní-
ho podniku DIAMO jsme se roz-
hodli připravit tuto publikaci jako 
připomenutí náročné práce stovek 
zaměstnanců a společného úsilí 
ve prospěch regionu, který pro-
chází velkou transformací. Kniha 
mapuje hlavní činnosti a projek-
ty odštěpného závodu ODRA, ale 
zabývá se i útlumem hornictví, na 
který státní podnik navázal,“ píše 
ve svém úvodním slovu v knize 
Petr Kříž, ředitel závodu ODRA.

Odštěpný závod ODRA převzal 
v roce 2002 celkem 647 objektů. 
Zhruba polovinu postupně zlikvi-
doval, jednalo se o budovy ve špat-
ném stavu nebo o ně nebyl žádný 
zájem. Přes tři stovky objektů ale 
našly nové uplatnění. Některé se 
staly turistickou atrakcí, většinu 
však postupně zaplnily nové pod-
nikatelské aktivity. Přes různá spe-
cifika a omezení dnes v areálech  
podniká na 200 firem, které za-
městnávají více než 3 000 lidí. 
Závod ODRA zároveň pečuje  
o památkově chráněné objek-
ty, mezi kterými jsou těžní věže  
i důlní zařízení. Památky postupně 
opravil, udržuje je a některé pro-
najímá.

Kromě správy majetku patří 
mezi hlavní činnosti ostravské-
ho závodu čerpání důlních vod. 

ODRA provozuje systém udržo-
vání konstantní hladiny v zatope-
ných dolech. K tomu slouží dvě 
vodní jámy – na Dole Jeremenko  
v Ostravě a na Dole Žofie v Orlové. 
Celkem se tam vyčerpalo už přes 
100 milionů krychlových metrů 
důlních vod. ODRA také chrání 
ostravsko-karvinskou aglomeraci 
před ohrožením nekontrolovanými 
výstupy důlních plynů na povrch. 
Postupně se vybudoval rozsáhlý 
systém protimetanových opatření  
s odplyňovacími vrty a systé-
my pro řízené a cílené odsávání 
důlních plynů z podzemí, včetně 
elektronických monitorovacích 
systémů se snímači pro měření 
koncentrací důlních plynů a dal-
ších parametrů. Na dispečink na 
Dole Jeremenko je napojeno více 
než pět stovek čidel. Průběžně pro-
bíhá i pravidelná kontrola, údržba 
a monitoring zlikvidovaných hlav-
ních a opuštěných důlních děl.

Dalším důležitým úkolem stát-
ního podniku na Ostravsku je za-

hlazování následků po hornické 
činnosti. Od roku 2002 odštěpný 
závod ODRA uskutečnil čtyři de-
sítky sanačně-rekultivačních sta-
veb. Mezi největší projekty patří 
sanace nejrozsáhlejšího ostravské-
ho odvalu Heřmanice a sanace rop-
ných lagun po chemičce Ostramo. 
O těchto a dalších projektech in-
formujeme i na stránkách podniko-
vého občasníku. Pod závod ODRA 
ještě patří sociální centrum, které 
vyplácí měsíčně náhrady za ztrátu 
na výdělku (renty) a zvláštní pří-
spěvek bývalým horníkům. Dále 
vyplácí sociální dávky ke zmírně-
ní sociálních dopadů útlumu těžby 
a restrukturalizace OKD.

„Je zřejmé, že 20. výročím naše 
práce nekončí. Máme před sebou 
ještě mnoho úkolů, sanačních pro-
jektů a dalších činností souvisejí-
cích s útlumem těžby a zajištěním 
bezpečnosti na poddolovaném 
území. Věřím, že máme kvalitní 
zázemí i velmi zkušené pracovní-
ky a tudíž máme všechny předpo-
klady pokračovat v dosavadních  
a nových aktivitách i v dalším de-
setiletí,“ dodává Petr Kříž.

 Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

Publikace vydaná k výročí závodu ODRA




