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Modernizace systému likvidace chloru

Dne 22. 12. 2021 vydal Stavební 
úřad MPO kolaudační souhlas 
s užíváním stavby vybudované  
v rámci investiční akce „Moder-
nizace systému likvidace při úni-
ku chloru“ v areálu odštěpného 
závodu TÚU. 

Cílem modernizace je zvýšení bez-
pečnosti provozu prostřednictvím 
instalace výkonnější likvidační 
jednotky s kapacitou likvidace 3 t 
plynného chloru/hod. Nová tech-
nologie pro likvidaci odpadních 
plynů kontaminovaných nebo po-

tenciálně kontaminovaných chlo-
rem je navržena jako technologie 
protiproudé absorpční kolony  
s max. kapacitou zpracování  
3 000 Nm3/hod. vzdušiny s max. 
obsahem 3 t chloru ve vzdušině. 
Zjednodušeně lze tuto sofistikova-
nou technologii popsat principem, 
kdy do spodní části absorpční 
kolony je přiváděn čištěný plyn 
(vzdušnina s obsahem plynného 
chloru) a na horní část výplně ko-
lony je pak distribuován absorpční 
roztok (roztok hydroxidu sodného 
o počáteční koncentraci 20 hm. %).  

Modernizovaná jednotka systému likvidace chloru

Před koncem roku 2021 dorazi-
la na středisko do Zlatých Hor 
dlouho očekávaná jádrová vrtná 
souprava Epiroc Diamec Smart 4,  
která započne 1. etapu vrtných 
průzkumů. 

Vrtná souprava umožňuje jak 
konvenční vrtání, tak především 
vrtání systémem wire-line, kte-
rý zajišťuje mnohem vyšší vrt-
ný výkon. Souprava byla dodána  
s 300 metry vrtných tyčí pro vrt-
né průměry NQ (vnější průměr  
75,7 mm a průměr jádra 47,6 mm)  
a BQ (vnější průměr 60 mm  
a průměr jádra 36,5 mm). Zároveň  
s vrtnou soupravou byl dodán 
inklinometr Devico DeviGyro, 
kterým bude měřena inklinomet-
rie, neboli odklon, nových vrtů  

Nová vrtná souprava 
bude hledat zlato

Nová jádrová vrtná souprava Epiroc

a zároveň bude na vybraných his-
torických vrtech z různých prů-
zkumných etap ověřena původní 
inklinometrie.

Během února bude zahájen zá-
cvik vrtné osádky při cvičném vr-
tání v ložisku, které bude vedeno 
podél existujících vrtů z předcho-
zího vrtného průzkumu z 90. let. 
Tím bude zajištěn nejen zácvik 
osádky, ale především cenná data 
pro naše geology pro ověření v mi-
nulosti určené geologie a zároveň 
budou získána vrtná jádra umož-
ňující verifikaci minulých analýz. 
V průběhu března bude postupně 
zahájena 1. etapa vrtného průzku-
mu v centrální části ložiska. 

Ing. Ladislav Pašek, Ph.D.
vedoucí odboru hornictví, ŘSP

Využitý absorpční roztok je v pří-
padě havárie přečerpán pomocí čer-
padel do nové jímky využitého ab-
sorpčního roztoku o objemu 300 m3.

Rámcově probíhala akce přede-
vším v letech 2019–2020, kdy pro-
běhly projekční práce pro zajištění 
dokumentace k vydání stavebního 
povolení a dokumentace pro pro-
vedení stavby nutné k výběrové-
mu řízení k zajištění zhotovitele  
a k samotnému provedení stavby. 
Od začátku roku 2021 probíhala 
samotná realizace stavebních prací 
s plánovaným termínem dokon-
čení investiční akce 15. 11. 2021, 
který se podařilo předáním stavby  
5. 11. 2021 s předstihem naplnit. 

Průběh výstavby nelze označit 
za bezproblémový, neboť se jedná  
o poměrně náročnou technolo-
gickou stavbu. Navíc inflace byla 
pro stavebnictví klíčovým téma-
tem roku 2021. Ceny stavebních 
materiálů zdražily v daném roku  
o desítky procent a promítaly se do 
rozpracovaných projektů a plánů. 
Podařilo se však cenu víceprací 
udržet na 7 % původně vysoutě-
žené ceny a to je u takového typu 
projektu velmi dobrý výsledek.

Je vhodné vyjádřit poděkování 
všem členům projektového týmu, 
který vznikl napříč celým o. z. 
TÚU a postaral se o realizaci celé 
akce. Jmenovitě jde o p. Šáma-
la, Ing. Mothejzíka, Ing. Novot-
ného, Ing. Noska, Ing. Týkala,  
p. Sichrovského, p. Timu, p. Zema-
na a také náměstka Ing. Pillmanna, 
který se řízení akce aktivně účastnil. 

Ing. Aleš Novák
oddělení investic a správy 

majetku, o. z. TÚU

Naučné stezky na území jezera Most
Okolo jezera Most, které před-
stavuje rozsáhlou rekultivaci po 
těžební činnosti ve správě odštěp-
ného závodu PKÚ, vyrostla nová 
naučná stezka. 

První naučná stezka na území je-
zera Most byla vybudována v roce 
2009, tedy v době, kdy probíhalo 
napouštění jezera Most a zájem  
o tuto lokalitu rostl. Trasa této na-
učné stezky měří přibližně 2,5 km 
a je tvořena 5 informačními tabu-
lemi. Začíná u areálu Kostelního 
hřbitova, situovaného v sousedství 
přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě, a pokraču-
je přes jižní svahy jezera Most až  
k napouštěcímu objektu jezera. 

Tematicky byla tato naučná stezka 
zaměřena na základní informace  
o nově vznikající lokalitě, tedy 
především o jezeře. 

Jelikož se území jezera Most ne-
ustále vyvíjí a mění, ve spolupráci 
se Střediskem volného času Most  
a společností Sev.en Energy vybu-
doval PKÚ na konci roku 2021 no-
vou naučnou stezku s informační-
mi tabulemi, jejíž první část vede 
po obvodové komunikaci kolem 
jezera Most a měří 8,6 km. Celkem 
čítá 9 informačních tabulí, které 
jsou od sebe umístěny ve vzdále-
nosti jednoho kilometru a zároveň 
tak slouží jako tzv. kilometrovníky 
pro lepší orientaci v této oblasti. 
Naučná stezka informuje o nejzají-

mavějších místech na území jezera 
Most, ale zároveň obsahuje také 
zábavné hry pro děti a pomocí QR 
kódů propojení s virtuální realitou. 

Druhá část této naučné stezky 
prochází oblastí lesnicky rekulti-
vované Střimické výsypky a čás-
tečně kopíruje cyklotrasu č. 3113 
vedoucí z Mostu do Braňan. Zde 
najdeme 6 informačních tabulí za-
měřených na těžbu surovin, další 
vodní plochy v okolí vzniklé po 
těžbě a informace o zajímavých 
místech v Mostě a v Ústeckém 
kraji. 

Ing. Hana Volfová
tiskové oddělení, o. z. PKÚ

Informační tabule podél stezky

Zvláštní ocenění hejtmana pro Palivový kombinát Ústí
Biotechnologický systém čištění důlních vod z jámy MR1 v Marián-
ských Radčicích Palivového kombinátu Ústí (PKÚ) byl oceněn v soutěži 
Stavba Ústeckého kraje 2021 Zvláštní cenou hejtmana Ústeckého kraje  
a Cenou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 
Autorem této stavby je společnost Terén Design, s.r.o.

Soutěž Stavba Ústeckého kraje 
vyhlásila v říjnu loňského roku již 
podeváté Okresní hospodářská ko-
mora v Litoměřicích. Záštitu nad 
soutěží převzal hejtman Ústeckého 
kraje Jan Schiller a odborné garan-
ce se ujaly ČKAIT a Svaz podni-
katelů ve stavebnictví v ČR. Cílem 
soutěže je představit široké odbor-
né i laické veřejnosti nejlepší stav-
by realizované v uplynulém období.  
V 9. ročníku soutěže se posuzovaly 
stavby postavené na území Ústec-
kého kraje v letech 2019–2020. 

Cílem oceněného systému je zajis-
tit stabilní nízkonákladový způsob 
čištění důlních vod s využitím fy-
zikálně-chemických a biologických 
procesů, které se běžně vyskytují 
v přírodních mokřadních ekosys-
témech. PKÚ zajišťuje čerpání  
a čištění důlních vod v lokalitě 
Mariánských Radčic již od roku 
2004 v rámci nutného odvodňování 
Mostecké pánve. Biotechnologický 
systém byl vybudován společností 
Eurovia CS ve spolupráci se spo-
lečností Herkul. Jedná se o unikátní 

řešení čerpání a čištění důlních vod, 
které se skládá ze sedmi nádrží –  
6 je usazovacích a čistících a sedmá 
nádrž je stabilizační a dočišťovací. 
Stavba trvala více než rok a byla 
hrazena z programu určeného na 
odstraňování starých ekologických 
škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společ-
ností v Ústeckém a Karlovarském 
kraji (tzv. 15 ekomiliard).

Biotechnologický systém čiště-
ní důlních vod nechal zrealizovat 
PKÚ na svém středisku Kohinoor 
v Mariánských Radčicích ještě jako 
samostatný státní podnik, který od  
1. 1. 2022 přešel pod státní podnik 
DIAMO jako jeho odštěpný závod.

Ing. Hana Volfová, o. z. PKÚBiotechnologický systém čištění důlních vod




