
strana 5 / OBČASNÍK DIAMO • ŘÍJEN–LISTOPAD 2021

Veřejnost se podívala do štoly ložiska ve Zlatých Horách
V sobotu 25. září, symbolicky v den, kdy slaví svátek Zlata a Zlatuše, 
uspořádal státní podnik DIAMO na lokalitě odštěpného závodu GEAM 
ve Zlatých Horách den otevřených dveří. Návštěvníci z řad veřejnosti  
i samospráv dostali možnost nahlédnout do štoly ložiska, ve které pod-
nik aktuálně provádí průzkumné práce na ověření zásob zlata.

Počasí přálo, a tak se na místě ko-
nání začali objevovat první ná-
vštěvníci brzo před oficiálním 
zahájením ředitelem o. z. GEAM 
Františkem Tomanem. Lákal je 
na poutavý program, který měl za 
úkol představit lokalitu Zlaté Hory, 
historii těžby zlata, současné ak-
tivity s. p. DIAMO při zkoumání 
zásob ložiska a vize pro případ-
nou těžbu. Své stanoviště zde měla  
i Závodní báňská záchranná služba 
o. z. GEAM, kde se bylo možné se-
známit s její činností, prezentovanou 
zkušenými pracovníky ZBZS. Ná-
vštěvníci si mohli také prohlédnout 
stále ještě novotou zářící důlní na-
kladač Scooptram.

Největším tahákem a hlavním bo-
dem připraveného programu byla 
možnost návštěvy podzemí, štoly 
ÚÚ 2401. Po nezbytném proškole-
ní u stanoviště ZBZS (seznamující  
s použitím sebezáchranného pří-
stroje) a po nafasování bezpečnost-
ních pomůcek, byly skupiny po  
8 zájemcích dopravovány zaměst-
nanci o. z. GEAM Zlaté Hory do 
hlubin dolu pomocí 2 terénních aut. 

Přímo ve štole se jako průvod-
ci střídali Ladislav Pašek (který 
je zároveň vedoucí celého projek-
tu) a Tomáš Žitný, kteří postupně 
provázeli skupinky návštěvníků  
a seznamovali je s aktuálním sta-
vem příprav průzkumu zlata (što-
la je v současné době otevřena 
úpadnicí a probíhají zde práce na 
jejím čištění tak, aby bylo mož-
né dovnitř dostat vrtnou soupravu  
a jinou potřebnou techniku). 

Zároveň se návštěvníci seznámili 
s vyrubanými prostory, které tady 
zanechaly předchozí generace hor-
níků, a měli také možnost načerpat 
atmosféru skutečného a znovu oží-
vajícího podzemního dolu. Mezi 
návštěvníky štoly byla také velká 
část bývalých horníků, kteří zde  
v minulosti pracovali a kteří s nos-
talgií poznávali mnohá místa, kde 
pracovali a prožili velkou část svého 
profesního života.

Po vyfárání na denní světlo bylo 
možné exkurzi ukončit přichys-
taným občerstvením a sladkou 
tečkou v podobě vlastnoručně při-
pravených perníčků, které ochotně 

napekly zaměstnankyně jídelny  
o. z. GEAM z Dolní Rožínky. To 
vše doprovázela hudba a zpěv sym-
patického dua Zdeňka Břicháčka  
a Žanety Juříkové.

Lze říci, že se den otevřených dve-
ří vydařil, což dokazuje i celkem 
165 návštěvníků podzemí. Celkově 
se akce zúčastnilo více jak 200 zá-
jemců z řad bývalých zaměstnanců, 

fandů hornictví, občanů a zástupců 
okolních obcí.

Martin Lišaník
odbor komunikace

Ve štole se návštěvníci seznámili s prostorovým uspořádáním ložiska

Sympozium ve Zlatých Horách
V úterý 26. 10. se konalo dlouho očekávané sympozium zaměřené na 
průzkum zásob zlata a dalších prvků v ložisku Zlaté Hory – západ. Sym-
pozium bylo určené pro odbornou veřejnost a jeho úkolem bylo zapoje-
ní širší odborné veřejnosti do diskuze o této perspektivní lokalitě, pře-
dání znalostí a nastavení dialogu mezi odborníky pro následující etapy 
příprav a realizace průzkumu ložiska.

V přívětivém prostředí hotelu Pra-
děd Thamm ve Zlatých Horách se 
sešlo celkem 55 odborníků z České 
i Slovenské republiky v oblasti geo-
logie, mineralogie, úpravárenství, 
prognostiky či ekologie. 

Zahájení a moderování sympo-
zia se zhostil Ing. Pavel Vosta-
rek ze státního podniku DIAMO. 
Postupně uváděl příspěvky na 
témata: průzkum ložiska Zla-
té Hory, obnova dolu Zlaté Hory 
pro geologický průzkum, testy 
upravitelnosti rudy z ložiska Zla-
té Hory, problematika vývoje cen 
zlata, podmínky využitelnosti 
ložiska Zlaté Hory, mineralogic-
ko-geochemická charakteristika  
sulfidických rud ložiska Zlaté Hory 
a další. Přestože přednášky násle-
dovaly v rychlém sledu, den věno-
vaný sympoziu utekl jako voda. Na 
závěr se mezi zúčastněnými roz-
poutala čilá diskuze, kde účastníci 
připomínkovali jednotlivé příspěv-
ky přednášejících.

Na všech zúčastněných bylo pa-
trné, že je téma průzkumu a hod-
nocení místního ložiska zlata  

Přednáška Ing. Bc. Tomáše Žitného z s. p. DIAMO

Diskuse probíhala i u infotabulí

DIAMO má laboratoř zaměřenou ...
Akreditované pracoviště musí být 

personálně zajištěno odbornými 
pracovníky pro přípravu techniky 
do terénu, odběr vzorků, ovládání 
měřících analyzátorů, zpracování 
výsledků v laboratoři až do podoby 
mapového grafického výstupu a vy-
hodnocení. Laboratoř v současnosti 
pracuje v rozsahu jedné měřící sku-
piny.

Takto úzce specializovaná zku-
šební laboratoř bude sloužit jak 
pro účely sanačních a kontrolních 
činností v rámci státního podni-
ku DIAMO, tak pro veřejnost při 
realizaci staveb ať komerčních či 
soukromých, a všude tam, kde bude 
tato činnost vyžadována.

Zkušební laboratoř atmogeoche-
mie stavebníkovi zpracuje návrh 
provedení průzkumu a sdělí po-
žadované podmínky k provedení, 
které jsou ke každé stavbě obvyklé, 
takže nemusí nic navíc dokladovat. 
Jakmile jsou všechny podklady 

k dispozici, je provedena realiza-
ce. Stavebník pak obdrží výsledek 
spolu s vyhodnocením měření pro 
zpracování žádosti na stavební úřad 
k povolení stavby. Novinkou je to, 
že státní podnik jednak vydává od-
borná stanoviska k míře ohrožení 
území nekontrolovanými výstupy 
důlních plynů, tak tam, kde je to 
doporučováno, je následně schopen 
nabídnout provedení atmogeoche-
mického průzkumu.

Výsledky měření Zkušební la-
boratoře atmogeochemie budou 
také podkladem k návrhu technic-
kých protimetanových opatření  
a zejména k posuzování území při 
povolování staveb a jiných zása-
hů do horského masivu za účelem 
zajištění bezpečného umístění  
a provádění staveb. Výsledky měře-
ní atmogeochemie budou průběžně 
aktualizovány v Mapě kategorizace 
území OKR, která slouží jako je-
den z podkladů územně plánovací 
činnosti Moravskoslezského kraje  

z hlediska výstupu důlních plynů 
na povrch, zejména metanu.

Aktuálně laboratoř pracuje na 
plochách v katastrálním území Pří-
voz v Ostravě, kde realizuje ploš-
né měření v doplňkových dílčích 
územních celcích vycházejících ze 
závěrů Projektu 35/AKT. Zároveň 
provádí atmogeochemický prů-
zkum v okolí vybraných bezpeč-
nostních prvků hlavních důlních 
děl, opuštěných důlních děl a od-
plyňovacích vrtů za účelem ověření 
jejich funkčnosti.

Závěrem můžeme říci, že přestože 
na zřízení laboratoře nebylo příliš 
času, a to i z pohledu tíživé covido-
vé situace, podařilo se společným 
úsilím laboratoř vybudovat a zajis-
tit její akreditaci. Za to všem, kteří 
se podíleli na realizaci, patří dík. 

Miroslava Ševčíková a Kamil 
Šperlín, odbor bezpečnosti hor-

nické krajiny, o. z. ODRA
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Odhalení pamětní desky na Dole Barbora
U příležitosti připomenutí 30. vý-
ročí důlní tragédie na Dole Bar-
bora v Karviné připravil Kroužek 
krojovaných horníků Barbora 
vzpomínkovou akci s odhalením 
pamětní desky. Státní podnik  
DIAMO pro ni zajistil důstojné 
místo na opravené více než sto let 
staré kulturní památce.

V říjnu roku 1990 při výbuchu me-
tanu ve 40. sloji na Dole Barbora 
zahynulo 30 horníků a 9 horníků 
bylo těžce zraněno. Organizátoři 
chtěli vzpomínkovou akci původně 
uskutečnit v říjnu 2020, ale s ohle-
dem na zpřísněná proticovidová 
opatření ji museli přesunout na rok 
2021. V sobotu 3. října vzpomínko-
vá akce začala mší svatou v kostele 
sv. Petra z Alkantary v Karviné-
-Doly (šikmý kostel) za hojné účasti 
pozůstalých po obětech důlního ne-
štěstí, představitelů města a široké 
hornické veřejnosti. Poté se všichni 
zúčastnění přesunuli do areálu bý-

valého Dolu Barbora, který spra-
vuje odštěpný závod ODRA stát-
ního podniku DIAMO. Na budově 
kompresorovny a strojovny těžního 
stroje byla odhalena a také místním 
farářem vysvěcena pamětní deska 
se jmény všech 30 obětí této důl-
ní tragédie. Po hornické hymně si 
přítomní nešťastnou událost připo-

mněli v projevech a zazněla všech-
na jména horníků, kteří ve věku od 
19 do 45 let pod zemí přišli o život. 
Jejich památka byla následně uctě-
na minutou ticha. 

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

zace útlumu, o. z. ODRA

Vlajkonoši Kroužku krojovaných horníků Barbora u pamětní desky

(a dalších doprovodných prvků) 
velmi zajímá a že se chtějí podě-
lit o své zkušenosti. Sympozium 
ukončil v závěrečné řeči vedoucí 
projektu Ing. Ladislav Pašek, Ph.D. 
z s. p. DIAMO, poděkoval za účast 
a přínos pro další etapy zkoumá-
ní zlatorudného ložiska a všechny 
ujistil, že se na této platformě určitě 
nesetkávají naposledy.

Martin Lišaník
odbor komunikace




