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OBČASNÍK ROČNÍK XVII  (XXXIV)       ČÍSLO 10              ŘÍJEN 2012

v NÁVŠTĚVA MINISTRA KUBY NA DOLE ROŽNÁ v ING. ŠOLC NA O. Z. GEAM v ANALÝZA RIZIK NA MYDLOVARECH v DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA TÚU VE STRÁŽI P. R. v MAXIČERPADLO V OSTRAVĚ v EXKURZE V MYDLOVARECH v ODBORY v

URANOVÁ SKUPINA NA UKRAJINĚ v v UZÁVĚRKA 9. 10. 2012 

Pøedseda pøedstavenstva GSCeP Praha Mgr. Ladislav Dráb, ministr prùmyslu a obchodu
MUDr. Martin Kuba a Ing. Bc. Jiøí Jež pøed fáráním

Ing. Bc. Jež, MUDr. Kuba, Mgr. Dráb, Ing. Pìgøímek a Ing. Lazárek na 21. patøe

Ing. Bc. Jež, MUDr. Kuba a  Mgr. Kotalík v podzemíProhlídka Dolu Rožná 

Oblast Dolní Rožínky je v poslední dobì mimoøádnì diskutovatel-
nou, a to nejen z hlediska pokraèování tìžby uranu na ložisku Rožná.
Na Vysoèinì je prùzkum a tìžba uranových rud realizována již šesté
desetiletí. Dobývání a úprava uranové rudy na Dolní Rožínce probíhá
nepøerušenì 55 let. Jediným èinným hlubinným uranovým dolem
v evropské pìtadvacítce je dùl Rožná I, který je organizaènì zaèlenìn
do státního podniku DIAMO, o. z. GEAM Dolní Rožínka. Tìžba ura-
nu probíhá v souèasnosti ve velkých hloubkách, v hloubkovém inter-
valu 20. – 24. patra jámy R7S, tzn. v hloubce 1000 až 1200 m pod
zemským povrchem. V letošním roce bude vytìženo 140 000 tun ura-

nové rudy, což pøi tìženém obsahu U v rudì pøedstavuje 200 tun ura-
nu. Odštìpný závod GEAM státního podniku DIAMO je významným
zamìstnavatelem obyvatel regionu Vysoèiny. Závod zamìstnává cca
1 000 pracovníkù, z nichž vìtšina trvale žije v nejbližším okolí sídla
závodu Dolní Rožínka. Souèasná úroveò a stav zásob na ložisku
Rožná dávají reálný pøedpoklad tìžby na období pìti let. Znalost geo-
logického prostøedí bìhem 55leté tìžby a snaha o efektivní dotìžení
ložiska je urèujícím momentem pøi projektování a realizaci projektù,
které souèasnì vycházejí z vysoké odbornosti a kvalifikace pracovní-
kù závodu.

V roce 2009 byla pøipravena pracovníky závodu GEAM pilotní stu-
die využití horninového prostøedí v podloží uranových struktur na lo-
žisku Rožná.

Ve spolupráci s GSCeP, a. s., Praha, byly stanoveny dvì geologic-
ké plochy pro realizaci geologického prùzkumu pro ovìøení možnosti
vybudování kavernového podzemního zásobníku plynu. Rozhodnu-
tím MŽP byla stanovena následnì dvì prùzkumná území v lokalitì
Rožná a Milasín–Bukov. Následnì byly pracovníky závodu GEAM
zpracovány projekty geologického prùzkumu pro uvedená prùzkum-
ná území.

Na základì schváleného projektu geologicko-prùzkumných prací
byl v srpnu 2010 zahájen geologický prùzkum v prùzkumném území
Milasín–Bukov na 21. patøe jámy R7S v dolovém poli dolu Rožná 1
s cílem ovìøení vhodnosti parametrù horninového prostøedí pro umís-
tìní dùlní stavby kavernového zásobníku plynu. Za dva roky fyzické
realizace prùzkumných prací bylo realizováno zhruba 2/3 projektova-
ných geologicko-prùzkumných prací. Bylo vyraženo 950 m prù-
zkumných chodeb a geotechnických rozrážek a odvrtáno cca
500 m prùzkumných vrtù. Byla provedena celá øada stanovených
geologicko-geofyzikálních mìøení. Zjištìné hodnoty z dosavadního
prùzkumu ve svém objemu a parametrech plnì potvrzují vhodnost
horninového prostøedí pro projektovaný zámìr vybudování podzem-
ního kavernového zásobníku plynu v uvedené lokalitì. Geologický

prùzkum bude pokraèovat i v roce 2013, kdy bude zároveò provedeno
závìreèné vyhodnocení prùzkumu a jednoznaèné urèení vhodnosti
pro umístìní stavby.

V pondìlí 8. øíjna 2012 byl na závodì GEAM konán již 10. kon-
trolní den postupu realizace geologicko-prùzkumných prací za úèasti
zástupcù investora GSCeP Praha, vedení státního podniku DIAMO
a vedoucích pracovníkù závodu GEAM.

Význam a dùležitost tohoto projektu byla potvrzena úèastí ministra
prùmyslu a obchodu ÈR MUDr. Martina Kuby, dále pøedsedy ÈBÚ
Praha Ing. Ivo Pìgøímka a za Senát parlamentu ÈR Jiøího Èunka. Za
státní podnik se zúèastnil øeditel Ing. Bc. Jiøí Jež a za GSCeP Praha
pøedseda pøedstavenstva Mgr. Ladislav Dráb a Ing. Eduard Pálka.

Pan ministr MUDr. Martin Kuba a ostatní pøítomní byli seznámeni
s èinností závodu GEAM pøi tìžbì a úpravì uranu a dále s prezentací
dosavadního prùbìhu a s výsledky geologického prùzkumu. Realizaci
geologického prùzkumu si spoleènì s ostatními úèastníky kontrolního
dne ovìøil fáráním na 21. patro dolu Rožná I pøímo na pracovištì prù-
zkumných prací. Ocenil mimoøádný pøínos tohoto projektu pro lepší
pokrytí energetických špièek a také pro vyšší zajištìní energetické
bezpeènosti Èeské republiky. Dále zdùraznil soulad realizace tohoto
projektu s pøipravovanou surovinovou koncepcí Èeské republiky
z hlediska efektivního dotìžení ložiska uranu Rožná.

Za investora projektu GSCeP projevil plnou spokojenost s dosa-
vadními výsledky prùzkumu Mgr. Ladislav Dráb. Uvedl, že po ukon-
èení geologicko-prùzkumných prací, s ohledem na výsledky prùzku-
mu, bude plynule navazovat výstavba kavernového zásobníku plynu.

Závìrem lze vyzdvihnout slova øeditele státního podniku DIAMO
Ing. Bc. Jiøího Ježe, který ubezpeèil všechny pøítomné, že státní pod-
nik DIAMO, odštìpný závod GEAM, je plnì pøipraven k realizaci ne-
jen geologického prùzkumu, ale i vlastní výstavby zásobníku plynu,
a tím podpoøit prodloužení efektivní tìžby na ložisku Rožná a zajistit
zvýšenou zamìstnanost obyvatel regionu Vysoèina.

Zpracoval: Ing. Josef Lazárek

Návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR na závodě GEAM Dolní Rožínka

Ing. Bc. Jež, poradce ministra Mgr. Kotalík, ministr Kuba
a tisková mluvèí Mgr. Forejtová v lampovnì 

Ing. Lazárek pøedává ministrovi 
MUDr. Martinovi Kubovi a senátorovi

Jiøímu Èunkovi informace



kem je získání povolení majitele parce-
ly, na které SDD vyús�uje na povrch,
ke vstupu na parcelu a jeho souhlasu
s využitím parcely k provedení zajiš�o-
vacích prací. Ne snad proto, že by tito
majitelé byli proti vlastnímu zajištìní
dùlního díla (jeho realizací dojde ve
vìtšinì pøípadù ke zhodnocení pozem-
ku), ale komplikované je jejich dohle-
dání. Napøíklad spoluvlastníci pozem-
kù, dìdici pánù z Boskovic, žijí na nì-
kolika kontinentech.

Po získání potøebných souhlasù a vy-
jádøení je zpracován koneèný návrh za-
jištìní dùlního díla. Po jeho schválení
vlastníky parcel a tìmi orgány státní
správy, které si to ve svém pøedchozím
stanovisku vyžádaly, je vypracován
tzv. „Plán a dokumentace zajištìní
SDD“, jehož nedílnou souèástí je i pro-
vádìcí projekt. Pøíslušnému obvodní-
mu báòskému úøadu je poté pøedložena

žádost o povolení hornické èinnosti, je-
jíž pøílohou jsou dále i doklady o vyøe-
šení støetu zájmù (souhlas vlastníkù po-
zemkù, dotèených orgánù apod.).

OBÚ na základì pøedložené žádosti za-
hájí øízení o povolení hornické èinnosti,

Geofond – organizaèní složka Èeské
geologické služby (dále „Geofond
ÈR“). Podle této vyhlášky je organiza-
ce, která provedla zajištìní nebo likvi-
daci starého dùlního díla, povinna za-
slat Geofondu ÈR do jednoho mìsíce
hlášení o ukonèení tìchto prací. Toto
hlášení je též zaøazeno do registru.

Je nutno uvést, že kromì „starých
dùlních dìl“ (SDD) existují i další ka-
tegorie již neprovozovaných dùlních
dìl, jako „opuštìná prùzkumná dùlní
díla“ (OPDD) a „opuštìná dùlní díla“
(ODD). Dùlní díla, zmiòovaná v tomto
èlánku, patøí do kategorií SDD
a OPDD a jsou pro zjednodušení ozna-
èována jako „staré dùlní dílo“.

Jak se takové staré dùlní dílo hledá?
Zdroje informací jsou rozmanité – vý-
skyt v tradièních hornických oblastech,
místní znalosti, archivní materiály (do-
bová dokumentace, dùlní mapy), inter-
net (webové stránky Geofondu ÈR, od-
borné i populární èlánky, diskuse èlenù
zájmových sdružení). Po získání zá-
kladních údajù následuje vlastní dohle-
dání dùlního díla v terénu. To nìkdy
pøipomíná hledání jehly v kupce sena
(napøíklad pátrání po šachtì o profilu

2 x1 m, situované
v neprostupném
køoví), jindy kon-
èí i hoøkým zkla-
máním u jámy po
okraj vyplnìné
odpadem všeho
druhu, nebo u èer-
stvì osazené møí-
že s nápisem „Za-
jištìno firmou “.
Tato varianta je
stále èastìjší. Po-
dle údajù Geofon-
du ÈR bylo v ob-

STRANA 2

Dne 1. øíjna pøijel na pracovní návštì-
vu o. z. GEAM Dolní Rožínka námìstek
ministra prùmyslu a obchodu Ing. Pavel
Šolc, aby se spoleènì s vedoucím oddì-
lení elektroenergetiky MPO Ing. Jiøím
Dvoøákem seznámil s jednotlivými pro-
vozy tohoto závodu. Po pøíjezdu na o. z.
GEAM Dolní Rožínka pøivítal pana ná-
mìstka øeditel o. z. GEAM Dolní Ro-
žínka Ing. Pavel Koscielniak a námìstek
pro výrobu Ing. Josef Lazárek. Za jejich
doprovodu po té odjeli na dùl Rožná I,
kde celou skupinu uvítal závodní dolu
Ing. Pavel Vinkler a hlavní inženýr dolu
Ing. Petr Køíž. Po pøevleèení do fáracích
oblekù a nezbytném krátkém proškolení
z používání sebezáchranného izolaèního
dýchacího pøístroje a seznámení s pra-
vidly radiaèní ochrany a evidencí osob
v kontrolovaném pásmu všichni spoleè-
nì sfárali na 12. patro jámy R1. Na nára-
zišti 12. patra jámy R1 Ing. Lazárek se-
známil Ing. Šolce s rozfáráním ložiska,
s úložnými geologickými pomìry, sys-
témem otvírky a pøípravy a s krátkou
historií dobývání a tìžby na ložisku
Rožná. Dùlním vlakem po 12. patøe
skupina pøejela ke slepé jámì R7S.

Na ohlubni slepé jámy R7S informoval
Ing. Lazárek pana námìstka ministra
o historii hloubení jámy R7S a zpùsobu
otvírky dùlního pole slepé jámy R7S s re-
žimem tìžby. Ing. Šolc se velmi podrob-
nì zajímal o všechny detaily provozu.

Na nárazišti 21. patra jámy R7S Ing.
Køíž vysvìtlil panu námìstkovi zpùsob
otvírky a pøípravy jednotlivých pater,

systém pøípravy dobývacích blokù
a zpùsob horizontální a vertikální dopra-
vy. Po krátkém zastavení na nárazišti
skupina pokraèovala po hlavním pøeko-
pu Z3–XXI, podložním pøekopu
PŠ4–212 pøes patrovou rozrážku
RZ421–93 na dobývku 4BP–2193. Ces-
tou na dobývací blok Ing. Vinkler se-
známil Ing. Šolce se systémem vìtrání

dolu a jednotlivých pracoviš� a s èerpá-
ním a èištìním dùlních vod.

Na dobývce 4BP–2193 byl výklad vì-
nován zpùsobu pøípravy dobývacího blo-
ku, zásadám vedení dobývání na dobýva-
cích blocích, pracovnímu cyklu smìny,
systému ovìøování odžilkù a provádìní
vrtného prùzkumu. Ing. Šolce velmi za-
ujala úloha a funkènost umìlého stropu

v rámci dobývací metody
sestupného lávkování na
zával.

Na zpáteèní cestì k já-
mì R7S probìhla krátká
zastávka na pracovišti
geologického prùzkumu
pro výstavbu podzemního
zásobníku plynných mé-
dií, pøekopu V1–XXI. Na
pøekopu V1–XXI námìs-
tek pro výrobu Ing. Lazá-
rek seznámil pana ná-
mìstka ministra prùmyslu
a obchodu s dosavadním
postupem a stavem geolo-
gických prací a s dalším
pøedpokládaným vývo-
jem.

Po vyfárání z podzemí
dolu pokraèovala s Ing.
Šolcem neformální disku-
se v rámci pracovního
obìda za úèasti øeditele
s. p. DIAMO Ing. Bc. Ji-
øího Ježe, námìstkynì øe-
ditele s. p. pro ekologii
a sanaèní práce RNDr.

Kamily Trojáèkové a vedení o. z.
GEAM Dolní Rožínka.

V odpoledních hodinách Ing. Pavel
Šolc s Ing. Jiøím Dvoøákem navštívili pro-
voz Chemické úpravny. Vedoucí CHÚ
Ing. Robert Kalas provedl pana námìstka
provozem Chemické úpravny. Technolo-
gii úpravy uranové rudy a výroby chemic-
kého koncentrátu, vèetnì uložení rmutu
v odkališti, jim vysvìtlil zástupce vedou-
cího závodu pro likvidaèní práce a techno-
logii Mgr. František Toman. Poté následo-
vala prohlídka odkalištì KI.

Po prohlídce Chemické úpravny a od-

kalištì se návštìvníci seznámili se sa-
naèními pracemi na zrekultivovaném
území kolem bývalé jámy R4.

Zde probìhla diskuse ohlednì zahla-
zování následkù hornické èinnosti na
uzavøených ložiscích po tìžbì uranu
rud a uhlí, zejména sanace a rekultiva-
ce ploch a nakládání s dùlními voda-
mi.

V prùbìhu návštìvy získal pan ná-
mìstek Šolc ucelené informace o èin-
nosti o. z. GEAM vèetnì pøípravy no-
vých podnikatelských zámìrù na lokali-
tì Dolní Rožínka.

Pøi odjezdu pan námìstek pøislíbil ná-
vštìvu dalších lokalit ve správì
DIAMO, s. p.

Na dobývce Ing. |Koscielniak, Ing. Dvoøák, 
Ing. Vinkler, Ing. Lazárek, Ing. Køíž a Ing. Šolc

Ing. Lazárek, Ing. Koscielniak, Ing. Jež, Ing. Dvoøák, Ing. Šolc 
a RNDr. Trojáèková na kontrole sanací

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Pavel Šolc navštívil o. z. GEAM Dolní Rožínka

Stará dùlní díla jsou nejen význam-
nou souèástí kulturního dìdictví spo-
leènosti, ale pøedstavují èasto i potenci-
ální nebezpeèí. Pokud jsou volnì pøí-
stupná, bývají navštìvována jednak se
specifickým zámìrem – napø. sbìrateli
minerálù, èi milovníky podzemí, lákají
však i ke vstupu z prosté zvìdavosti.

Horní zákon definuje staré dùlní dílo
jako „dùlní dílo v podzemí, které je
opuštìno (pøíp. opuštìný lom po tìžbì
vyhrazených nerostù), jehož pùvodní
provozovatel ani jeho právní nástupce
neexistuje, nebo není znám“. Tentýž
zákon uvádí: „Kdo zjistí staré dùlní dí-
lo nebo jeho úèinky na povrch, oznámí
to bezodkladnì Ministerstvu životního
prostøedí Èeské republiky“ a dále øíká:
„Zajiš�ování nebo likvidaci starých
dùlních dìl a jejich následkù, která
ohrožují zákonem chránìný obecný zá-
jem, zabezpeèí v nezbytnì nutném roz-
sahu Ministerstvo životního prostøedí
Èeské republiky“.

Vyhláška MŽP è. 363/1992 Sb.
upøesòuje postup pøi oznamování sta-
rých dùlních dìl a jejich úèinkù na po-
vrch a podmínky pro jejich zajiš�ování.
Vedením registru SDD je povìøen

Šachta Cumberk

Borovec – štola na Bukovské

dobí let 1988 – 2010 zajištìno 1829 sta-
rých dùlních dìl (a to bez zapoètení
OPDD) a každým rokem jich více než
sto pøibývá.

Po vyhledání neregistrovaného, pøí-
padnì již registrovaného, ale ohrožu-
jícího a dosud nezajištìného starého
dùlního díla následuje jeho oznámení

ministerstvu životního prostøedí.
MŽP provìøí správnost údajù uvede-
ných v oznámení, vèetnì fyzické pro-
hlídky, a zaøadí dùlní dílo do katego-
rie podle jeho typu (jako SDD,
OPDD- apod.) a stupnì nebezpeènosti.
Souèasnì stanoví prioritu jeho zajiš�o-
vání. V závislosti na tom, jestli je, èi
není pøedmìtné dùlní dílo zavedeno
v registru SDD, jej pøedá Geofondu
ÈR k zaøazení do databáze. V pøípadì,

že je dùlní dílo z dùvodu „ohrožování
zákonem chránìného obecného zájmu“
(ochrana lidského zdraví a života) ur-
èeno k zajištìní, vybere ministerstvo
životního prostøedí dodavatele zajiš�o-
vacích prací. Zajiš�ování a likvidace
starých dùlních dìl je, podle § 2 písm.
g) zákona è. 61/1988 Sb. Vybraný do-

davatel proto musí
splòovat všechny
požadavky na
„osobu provádìjí-
cí hornickou èin-
nost“, stanovené
pøedpisy státní
báòské správy.

Dalším krokem
procesu je zpraco-
vání projektu za-
jištìní a projedná-
ní zámìru a jeho
schválení všemi
dotèenými strana-
mi. Tyto èinnosti je nutno provádìt sou-
èasnì, nebo� výstupy z projednávání
èasto ovlivòují zpùsob zajištìní dùlního
díla a koneènou podobu projektu.

V souèasné dobì je preferováno (po-
kud je to možné) zabezpeèení dùlních
dìl zajištìním jejich ústí oplocením,
zamøížováním, èi jiným znepøístupnì-
ním vstupu s ponecháním prùletového
otvoru pro létající savce. Tento zpùsob
je šetrný k životnímu prostøedí a není
zásahem nevratným. Døíve èastá likvi-
dace dùlních dìl jejich zavezením syp-
kým materiálem (šachty a šachtice), pøí-
padnì sestøelením ústí díla (štoly) se
nyní už prakticky nepoužívá.

Zainteresovanými stranami, se který-
mi je nutno zajištìní dùlního díla pro-
jednat, jsou mj. vlastníci pozemkù (i
pøístupových), orgány státní báòské
správy (povolujícím orgánem je obvod-
ní báòský úøad, v jehož obvodu pùsob-

nosti se SDD nachází), orgány státní
a veøejné správy (obecní úøady atd.), or-
gány ochrany pøírody, správci inženýr-
ských sítí a v nìkterých pøípadech i or-
gány státní památkové péèe.

Podle Horního zákona je vlastníkem
starého dùlního díla MŽP ÈR. Nutným
a èasto obtížnì splnitelným požadav-

Havírna – dobývka 

Borovec – šachta pod Bukovskou

Horní Èepí – nezajištìná šachta pod lesní cestou  

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Horní Èepí – šachta pod lesní cestou

Zajiš�ování starých důlních děl v oblasti západní Moravy



kterou zná každý Tišnovák, ukazuje na
zdejší nerostné bohatství. Vrch je pro-
tkán 11 barytovými žilami, na kterých
byly v 16. a 18. století dobývány rudy
barevných kovù (galenit, chalkopyrit,
malachit, kuprit i ryzí mìï). Tyto ve-
smìs málo úspìšné pokusy byly ve 2.
polovinì 19. století vystøídány tìžbou
èistého barytu, užívaného pøi výrobì pa-
píru. Dolování probíhalo jednak v ob-
lasti vrcholové partie Kvìtnice (Pod køí-
žem – 6 štol), v oblasti Tøí stolù (4 što-
ly) a dále v severovýchodní èásti masi-
vu, na Kvìtnièce (3 štoly). Práce probí-
haly v letech 1859–1888.

Nejvìtšího rozvoje dosáhla tìžba ba-
rytu v letech 1905–1909, kdy tìžbu pro-
vádìla firma na výrobu sody vídeòské-
ho bankéøe Millera von Aicholze, sídlící
v Hrušovì u tehdejší Moravské Ostravy.
Nejmocnìjší žíly barytu (0,3–1,8 m) by-

ly zastiženy 8 štolami (v 6 výškových
úrovních) na západním svahu Kvìtnice,
nad soutokem Besénku s øekou Svrat-
kou.

V roce 1950 byla oblast Kvìtnice
o rozloze cca 1,3 km2 vyhlášena pøírod-
ní památkou. Ještì v roce 2009 byla vìt-
šina štol pøístupných. Vzhledem k tomu,
že nìkteré z nich ohrožovaly bezpeè-
nost, bylo rozhodnuto o jejich zajištìní.
Vzhledem k absenci historických názvù
jsou uvedena oznaèení dùlních dìl užitá
v registru SDD Geofondu ÈR.

Stará dùlní díla zajištìná na Kvìtnici
u Tišnova: Jsou to štoly Kvìtnice 2,

Kvìtnice 3, Kvìtnice 6, Kvìtnice 10,
Kvìtnice 13, Kvìtnice 14, Kvìtnièka
1, Kvìtnièka 2 a úpadnice Kvìtnice 9,
nacházející se na k. ú. Tišnov a byly
zajištìny v roce 2010.

Dolování železných rud v okolí hradu
Pernštejn

Železné rudy by-
ly na mnoha mís-
tech Pernštejnska
dobývány již pøed
16. stoletím. Nebyl
jejich výskyt jedním
z dùvodù, proè
Pernštejnové založi-
li svoje sídlo právì
tady? Tìženy zde
byly gossanové par-
tie skarnu i primární
zóny bohaté na
magneti. Byly zpra-
covávány v železár-
nì ve Štìpánovì –
Olešnièce. Stopy po
dolování jsou do-
dnes po okolních le-
sích viditelné, nej-
èastìji jako jámy
a obvaly. Štoly
a šachty už byly vìt-
šinou zlikvidovány.

Skarnové ložisko
se zajiš�ovanými
starými dùlními díly
vystupuje v lese zá-
padnì od obce
Pernštejn pøi silnici
do Rožné. Po kuta-
cích pracích i po

tìžbì, která skonèila ve 2. polovinì 19.
století, se zachovaly štoly i haldy.
V místì dolù pozdìji pracovaly dva ka-
menolomy na štìrk, které pozùstatky po
dolování témìø znièily. V oblasti byla
zajištìna následující dvì SDD (oznaèení
dle registru SDD Geofondu ÈR):

Stará dùlní díla zajištìná na Pern-
štejnsku: Je to štola Vìžná – Hlubina
a dobývka Vìžná – Hlubina na k. ú.
Vìžná na Moravì a byly zajištìny
v roce 2009.

Ložisko pegmatitu v Rožné

Zdejší pegmatitové ložisko se táhne

(od východu k západu) od návrší Bo-
rovina pøes údolí Sušírna na vrch Hra-
disko a dále pokraèuje za silnici ve-
doucí do obce Zlatkov. Tìženou suro-
vinou tohoto ložiska byl lepidolit, slí-
da s obsahem lithia. Lepidolit byl

(a dosud je) využíván jako dekoraèní
kámen, získávané lithium sloužilo pøe-
devším jako pøísada pøi výrobì skla
a porcelánu.

Dobývání lepidolitu bylo zahájeno
v roce 1792, nejvìtšího rozmachu do-
sáhlo v letech 1886–1888. Poté již tìžba
klesala pøedevším z dùvodu dovážení
levnìjšího lepidolitu ze zahranièí. Ve
20. století bylo podniknuto nìkolik ne-
úspìšných pokusù o její obnovení.

Na ložisku byly vyraženy celkem 4
štoly (3 prùzkumné a 1 odtìžovací),
z nichž dvì již byly v pøedchozím ob-
dobí zabezpeèeny. Odštìpný závod
ODRA zajiš�oval následující dvì zbý-
vající, obì prùzkumné (oznaèení dle re-
gistru SDD Geofondu ÈR):

Stará dùlní díla zajištìná v Rožné: Je
to štola na jv. svahu Hradiska a štola
na Borovinì na k. ú. Rožná a byly za-
jištìny v roce 2009.

Ani po pøedání zajištìného dùlního
díla pøíslušným orgánùm péèe o nìj ne-
konèí. Následuje pravidelná údržba
a nìkdy i oprava poškozených prvkù za-
jištìní. Touha po vstupu do podzemí bý-
vá tak silná, že ani železné møíže tako-
vému jednání nezabrání.

Ing. Lubor Veselý, 
Ing. Kamil Šperlín, o. z. ODRA
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Štola Kvìtnice 6 pøed zajištìním Štola Kvìtnice 6 po zajištìní

Štola Kvìtnice 14 pøed zajištìním Štola Kvìtnice 14 po zajištìní

Vìžná – pohled do štoly na starou dobývku

Borovec – šachta Bárov

Rožná – štola na Borovinì

jehož výsledkem je vydání „Rozhodnutí“
se stanovením podmínek pro provedení
zajištìní SDD. Tím je úvodní, pøípravná
èást procesu ukonèena a následuje fáze
realizaèní.

Zajiš�ování dùlního díla je provádìno
podle provádìcího projektu a za dodr-
žování podmínek, stanovených obvod-
ním báòským úøadem. Podléhá dozoru
státní báòské správy, souèasnì je kon-
trolováno i supervizorem ministerstva
životního prostøedí. Postup je dokumen-
tován ve stavebním deníku. Dùlní díla,
která byla situována uvnitø zastavìné,
nebo obdìlávané krajiny, už byla vìtši-
nou zabezpeèena v minulosti. Ta dosud
nezajištìná bývají lokalizována v tìžko
pøístupném terénu, což zajiš�ovací prá-
ce ztìžuje.

Po zajištìní starého dùlního díla je
zpracována závìreèná zpráva a prove-
deno písemné oznámení pøíslušnému
stavebnímu odboru podle místa zaústìní
SDD. Popisujeme jednotlivé revíry, ve
kterých byla odštìpným závodem OD-
RA stará dùlní díla zabezpeèována.

Štìpánovský rudní revír

Oblast historického dolování, známá
pod názvem „Štìpánovský rudní revír“,
se nachází ve východní èásti okresu
Žïár nad Sázavou. Rudní rajón je pro-
táhlého tvaru ve smìru zhruba sever –
jih a sahá od obce Koroužné (na severu)
po Dolní Èepí (na jihu). Jeho délka je
pøibližnì 7 km, šíøka cca 1,5 km. Zají-
mavé je, jak údajnì byla zdejší ložiska
objevena. Ve 13. století byl významnou
surovinou grafit, který se používal pøi
výrobì takzvané „tuhové keramiky“.
Pro oblast Brnìnska byl tìžen mimo ji-
né u Olešnice na Moravì. Když pøístup-
né zásoby grafitu docházely, rozebìhli
se prospektoøi do okolí. U blízkého Štì-
pánova grafit sice nenašli, ale objevili

zde ložiska støíbra. Dobývání støíbra by-
lo o nìkolik století pozdìji následováno
prùzkumnými pracemi a tìžbou rud mì-
di a olova. Ta s pøestávkami probíhala
až do 20. století. Rudní akumulace byly
dobývány zpoèátku povrchovì, pozdìji,
po vyèerpání pøipovrchových partií, by-
ly zrudnìlé úseky žil otevírány štolami
a šachtami.

Pozùstatky po dolování jsou v celé
oblasti dosud výraznì patrné. V pøed-
chozích letech bylo zabezpeèeno jen nì-
kolik dùlních dìl, pøedevším tìch, které
byly vyraženy, nebo vyzmáhány v rám-
ci ložiskového prùzkumu v 50. letech
minulého století. V letech 2008–2010
zde státní podnik DIAMO provádìl
prùzkum dùlních dìl se zamìøením na
celkové odborné posouzení území zasa-
ženého tìžbou polymetalických rud.
Byl zpracován seznam dùlních dìl a po-

øízena jejich mapová dokumentace
a fotodokumentace aktuálního stavu.
Bìhem této èinnosti byl zjištìn vìtší po-
èet nezajištìných starých dùlních dìl,
ohrožujících bezpeènost. Tato dùlní díla
byla oznámena MŽP ÈR a následnì za-
bezpeèena. Jejich seznam je uveden
v tabulce.

Na rozdíl od jiných hornických revírù
(napø. kutnohorský, pøíbramský) se ve
vìtšinì pøípadù nedochovaly historické
názvy dùlních dìl. Dùvodù je více: dolo-
vání v èasových etapách, kdy v mezidobí
názvy upadly v zapomnìní, vyvezení
horních knih v 17. století do Saska, kde
byly rozebrány atd. Souèasná pojmeno-
vání pochází vìtšinou z období prù-
zkumných prací v polovinì 20. století.

Dolování rud a barytu na Kvìtnici
u Tišnova

Masiv kopce Kvìtnice (470 m n. m.),
vypínajícího se nad mìstem Tišnov, je
tvoøen vápenci, køemenci a svrateckou
ortorulou. Už øíkanka „Kvìtnice hora,
Besének voda, dražší než celá Morava“,

Rožná – štola pod Hradiskem

DOKONČENÍ ZE STR. 2

název katastrální území rok zajištìní
šachta Cumberk Švaøec 2008
úklonná šachta Cumberk Švaøec 2008
Havírna - dobývka 4 Štìpánov n. Svr. 2009
Havírna - dobývka 6 Štìpánov n. Svr. 2009
štola Cechhaus Borovec 2008
šachta Anna I. Borovec 2008
staøiny pod Partyzánskou štolou Borovec 2009
šachta nad štolou Mír Štìpánov n. Svr. 2009
šachta Bárov (Barrow) Borovec 2008
štola na Bukovské Borovec 2009
šachta pod Bukovskou Borovec 2008
jáma Drahoš (Koroužné) Koroužné 2010
štola Kryštof Horní Èepí 2009
šachta pod lesní cestou Horní Èepí 2009

Dùlní díla zajištìná s. p. DIAMO ve štìpánovském rudním revíru 

Štola Vìžná po zajištìní

Vìžná – zajištìná dobývka

Štola Vìžná pøed zajištìním

Zajiš�ování starých důlních děl v oblasti západní Moravy
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V rámci 19. výzvy Operaèního pro-
gramu ŽP, prioritní osa 4.2. má odštìp-
ný závod SUL Pøíbram akceptovány
a zaregistrovány celkem 4 akce souvise-
jící s eliminací starých zátìží. Pøedmìt-
ná výše uvedená komplexní analýza je
v poøadí druhou akcí úspìšnì dovede-
nou do cíle.

Vlastní význam uvedené analýzy byl
souhrnnì komentován v tiskové zprávì
otištìné v listopadovém vydání obèasní-
ku DIAMO v minulém roce.

Krátké pøipomenutí: Prùzkum a ná-
sledná analýza rizik by mìly být zpraco-

vány v prùbìhu podzimních a zimních
mìsícù. Pokud se prokážou rizika ohro-
žení zdroje pitné vody Budìjovické pán-
ve, nebo jiné ohrožení zdraví lidí nebo
ekosystémù, bude neprodlenì pøipravena
žádost do Operaèního programu Životní
prostøedí na další sanaci území ve vazbì
na jeho pøipravenost. Souèástí provádìné
analýzy rizika jsou prùzkumné terénní
práce, mìøení radioaktivity, geofyzikální
práce, vrtné a vzorkovací práce a hydro-
dynamická zkouška, vèetnì pøíslušných
laboratorních vyhodnocení.

Celkové uznatelné náklady tohoto pro-
jektu vèetnì projektové pøípravy a dozo-
ru nad provádìnými pracemi budou
14 333 578 Kè. 85 % z této èástky, tedy
12 183 541 Kè, bude uhrazeno z Fondu
soudržnosti Evropské unie, dalších 5 %,
tedy 716 679 Kè, ze státního rozpoètu,
kapitoly životní prostøedí. Zhotovitelem
celého projektu byla v rám-
ci výbìrového øízení vybrá-
na spoleènost GEOtest,
a. s., Brno.

Práce na analýze naváza-
ly rešerší na pøedchozí do-
kumenty a dokumentace,
na rozsáhlou databázi mo-
nitoringu o. z. SUL, na
pøedchozí prùzkumy rele-
vantní pro analyzované
území a dosavadní poznat-
ky o lokalitì a okolí.

Realizátor – spoleènost
GEOtest, a. s., Brno spolu-
pracovala celkem s 12 od-
bornými subjekty a specia-
listy. Plocha posuzovaného zájmového
území èiní 3,5 km2 a rozloha širšího hod-
noceného okolí je necelých 15 km2. Ana-
lýza hodnotí zejména otázku kontamina-
ce podzemních a povrchových vod, ze-
min, dnových sedimentù a ovzduší ve
vazbì na míru ovlivnìní pro obyvatel-
stvo a životní prostøedí. Vlastní prù-
zkumné práce pøi analýze probíhaly na

celkem šesti katastrálních územích obcí
Mydlovary, Dívèice, Olešník, Nákøí,
Zliv a Zahájí. Realizace komplexní ana-
lýzy byla oficiálnì odstartována prvním
kontrolním dnem 20. 9. 2011.

Prùzkumné práce a dílèí etapová hod-
nocení probíhaly dle milníkù realizaèní-
ho harmonogramu. První etapa zahrno-
vala zejména zpracování a schválení pro-
vádìcího projektu analýzy Odborem
ekologických škod MŽP, dále realizaci
geofyzikálních mìøení a pøíslušnou eta-
povou zprávu.

Druhá etapa zahrnovala zejména vrtné
práce, odbìry vzorkù
a navazující laborator-
ní rozbory, èerpací
a stoupací zkoušky,
karotážní mìøení,
hydrochemický
a geobotanický prù-
zkum vèetnì zpraco-
vání 2. etapové zprá-
vy.

Tøetí a poslední rea-
lizaèní etapa modelo-
vì zpracovávala zís-
kané poznatky vèetnì
vyhodnocení a zpra-

cování koneèného draftu s následnými
úpravami dle prùbìžných oponentur ze
strany MŽP a konzultanta (supervize).

Celý proces zpracování vyhodnocová-
ní získaných poznatkù a následná opo-
nentura byl nároèný jak pro zpracovate-
le, tak pro ostatní subjekty, které partici-
povaly na prùbìhu øešení a posuzování,
poèínaje zástupcem MŽP, zástupci
konzultanta Sdružení EKOHYDRO-
GEO & Garnets a zástupcem SOM Mní-
šek pod Brdy. Jen pro hrubou pøedstavu
vlastní textová zpráva analýzy èítá 277
stran textu, tabulek, grafù a dále ji dopl-
òuje celkem 68 pøíloh.

Závìreèná oponentura AR probìhla
20. 6. 2012. Ke schválení, resp. vydání
souhlasného závazného stanoviska MŽP
došlo dne 5. 9. 2012.

Uvedení závìrù a doporuèení pøesahu-
je možnosti tohoto èlánku. Jsou však tou

nejdùležitìjší a podstatnou èástí celého
procesu pro øízení dalšího postupu sa-
naèních prací v lokalitì bývalého MAPE
Mydlovary. Veškeré poznatky a návrhy
nápravných opatøení by mìly vyústit do
další etapy pøípravy projektù, zejména
tìch, kterými se bude s. p. DIAMO uchá-
zet o spolufinancování z fondù EU.

Ing. Václav Plojhar

Druhou záøijovou nedìli pøilákal 18.
roèník turnaje v bleskovém šachu do
Stráže pod Ralskem 24 šachistù z široké-
ho okolí. Soutìž probìhla v pøíjemném
prostøedí vinárny Domu kultury, kde
úèastníci ocenili prostøedí, možnost ob-
èerstvení pøímo v hrací místnosti a pøe-
devším bohatý cenový fond turnaje, za
nìjž patøí dík strážským firmám MEGA,
a. s., ALBENA, s. r. o., OMA CZ, a. s.,
a pøedevším mìstu Stráž p. R., bez jehož
podpory by se turnaj nemohl uskuteènit.

Pøestože se turnaje zúèastnil nezvykle
nízký poèet šachistù, nepostrádal dra-
matiènost soubojù, o vítìzství Zdeòka
Maršálka rozhodovalo pomocné hodno-
cení. Kategorii do 15 let vyhrál dvanác-

tiletý Ondøej Hradecký (TJ Desko Libe-
rec), který se v celkovém hodnocení
umístil na pøekvapivém 12. místì.

Celkové poøadí: 1. Zdenìk Maršálek,
2. Vladimír Vltavský (oba 13,5 b.), 3. Ji-
øí Kadeøábek (12 b), 4. Jindøich Melich,
5. Ondøej Sýkora, 6. Roman Boreš
(všichni 10,5 b.), 7. Jiøí Prùdek (9,5 b.;
TJ Krásná Lípa), 8. Václav Vladyka
(8 b.; ŠK Èeská Lípa), 9. Jaroslav
Purkyt (8 b.; SK Dìèín), 10. Miloslav
Øièánek (7,5 b.; TJ Lokomotiva Libe-
rec) atd.

Poøadí do 15 let: 1. Ondøej Hradecký
(7,5 b; celkovì 12.), 2. Marek Sýkora
(4 b.; 22.), 3. Lukáš Prchal (Ploužnice;
1 b; 23.).

V sobotu 15. záøí otevøel odštìpný zá-
vod Tìžba a úprava uranu ve Stráži pod
Ralskem své brány veøejnosti. První den
otevøených dveøí byl zahájen v 10 hodin
dopoledne v areálu odkalištì chemické
úpravny. Uvítací projev pro první sku-
pinu nedoèkavých návštìvníkù pøednesl
Ing. Ludvík Kašpar, námìstek øeditele
o. z. pro výrobu a ekologii.

Pro návštìvníky byly pøipraveny té-
matické stánky, kde se z informaèních
panelù a zasvìceného výkladu odbor-
ných pracovníkù odštìpného závodu
mohli dozvìdìt spoustu informací o his-
torii tìžby uranu v severních Èechách,
jejích dopadech na životní prostøedí
a pøedevším souèasných èinnostech
a cílech odštìpného závodu, smìøují-
cích k úspìšné sanaci horninového pro-
støedí po chemické tìžbì uranu.

Návštìvníci též mohli absolvovat
prohlídkový okruh po celém areálu no-
vých sanaèních provozù a odkalištì.
K vidìní byly i karotážní soupravy,

kde osádky ochotnì vysvìtlovaly po-
užití karotážní techniky a pøedvádìly
prohlídky vrtù videokamerou. Prohlíd-
ka dále pokraèovala pod vedením ško-
lené obsluhy pøímo do novì zpro-
voznìné neutralizaèní a dekontami-
naèní stanice NDS 10. Zde návštìvníci
vidìli celý proces neutralizace zbytko-
vých technologických roztokù zahrnu-
jící neutralizaci, sedimentaci i filtraci.
Na hrázi I. etapy odkalištì byl umístìn
další tématický stan s informaèním pa-
nelem, zde bylo možné se dozvìdìt in-
formace o historii obou etap odkalištì,
o souèasném využívání odkalištì
v rámci sanaèního procesu i o pøedsta-
vách jeho budoucí rekultivace po
ukonèení sanace.

Na technických plochách v celém are-
álu byla vystavena technika, která se
v rámci sanaèního procesu v odštìpném
závodu používá. Velký zájem vzbudila
dopravní technika, pøedevším obrovské
nákladní automobily, sloužící k dopravì

neutralizaèních kalù na odkalištì, a dále
vrtná souprava s ukázkou vrtných jader.
Nejpopulárnìjší, zejména u tìch nej-
menších návštìvníkù, byla ukázka mist-
rovských dovedností strojníka „kráèejí-
cího“ bagru a ukázky záchranáøské
techniky ZBZS.

První den otevøených dveøí navštívilo
témìø 500 návštìvníkù, nejen z øad sou-
èasných i bývalých zamìstnancù od-
štìpného závodu a jejich rodinných pøí-
slušníkù, ale pøišli také obyvatelé Strá-
že pod Ralskem a okolních obcí. Všich-
ni návštìvníci odcházeli spokojeni
a potìšeni pøístupem pracovníkù od-
štìpného závodu, kteøí velice ochotnì
vyprávìli o své práci, provádìli pro-
hlídky a odpovídali na všeteèné dotazy,
za což všem zainteresovaným patøí vel-
ký dík. Po této velmi pozitivní zkuše-
nosti lze øíci, že první den otevøených
dveøí na o. z. TÚU, urèitì nebude po-
sledním.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.

Jednou z èinností odštìpného závodu
ODRA v Ostravì – Vítkovicích je kro-
mì jiného udržovat bezpeènou výšku
hladiny dùlní vody v jámì Dolu Jere-
menko.

Z hloubky 621 metrù dostáváme na
povrch nepøetržitì 175 litrù dùlní vody
za sekundu (asi obsah klasické vany
v koupelnì). K tomu potøebujeme elek-
trickou energii o napìtí 6000 V, elekt-
rický proud okolo 150 A a dosáhneme
tím výkonu 1 600 kW. Tato èísla jsou
technickými parametry èerpacího agre-
gátu nìmecké firmy KSB. Typovì
oznaèené UPZ 180 – 440/10 – èerpadlo
a sKLC PQ 160 – 605 – elektromotor.
Pro nezasvìcené vypadá tento 14 000
kg vážící „drobek“ asi jako 1 metr širo-
ký a 8 metrù vysoký válec (ètyøikrát
zmenšená maketa je k vidìní ve vestibu-
lu správní budovy o. z. ODRA). Podob-
né „tìžké váhy“ pracují po nìkolika ku-
sech v Èínì a Indii.

Tìchto „UPZet“, jak jim nìkdy øíká-

me, vlastníme
pìt. Z toho
dvì jsou nasa-

zeny v dole, kdy vždy jeden agregát
èerpá týden v kuse a druhý odpoèívá.
Zbývající tøi agregáty v rozloženém
stavu, tj. samostatnì èerpadlo a el. mo-
tor doslova stojí (jsou uloženy ve svis-
lé poloze) a èekají na nasazení ve spe-
ciálnì zbudovaném skladu. Dle tech-
nických podmínek agregátu a z dùvo-
du èerpání silnì agresivní dùlní vody
byl stanoven jeho maximální provoz
na 20 tisíc hodin, což jsou zhruba 4 ro-
ky ve støídavém týdenním provozu.
V praxi to znamená, že k výmìnì v do-
le dochází každé dva roky. Opravu
momentálnì zajiš�uje pouze výrobce
ve svých dílnách v jihonìmeckém
Homburgu.

Samotná výmìna v dole je peèlivì
plánovaná a pøipravená akce. „Výmì-
nì“ se vìnuje technik se ètyømi specia-
listy dùlní dopravy a dvìma dùlními
elektrikáøi. Dle již ovìøené praxe pro-
bìhne výmìna UPZety za sedm až osm
dnù. Tato èinnost je oznaèena odbornou

báòskou terminologií jako manipulace
s bøemenem nadmìrné hmotnosti i roz-
mìrù a jako práce se zvýšeným nebez-
peèím. Bìhem celého procesu se zdá
být zásadní samotná speciální doprava
jak v jámì, tak po dùlním pøekopu, èi na
závìsné dráze v úpadnici, ale zásadní
jsou i ostatní èinnosti. Demontáž i mon-
táž, jakož i napojení na výtlaèné potru-
bí, vèetnì pøipojení k elektrické energii
i všech snímacích a ovládacích prvkù
jsou specifické èinnosti, kde je rutina
nahrazena vysokou odborností všech
zúèastnìných. Samozøejmostí je zpraco-
vání nìkolika pracovních postupù pro
manipulaci, dopravu, demontáž i mon-
táž, kde je popsán v podstatì „krok za
krokem“.

Kolikrát ještì budeme mìnit tento
èerpací agregát, bude záležet na mnoha
okolnostech. Pro zajímavost uvádím, že
jsme od zahájení èerpání dùlních vod na
Jeremenku (r. 2001) UPZetami vyèer-
pali tolik vody, že bychom jí naplnili
nedaleké dvì pøehrady – Tìrlickou
a Žermanickou.

Miroslav Ševèík
Tradiční bleskové šachové klání

Komplexní analýza rizik areálu a odkališ�
s. p. DIAMO u Mydlovar včetně širšího okolí

Karotáž

Vystavovaná technika

Kráèející bagr

Zaujetí vrtnou technikou

Doprava èerpadla Manipulace s èerpadlem Spojování el. motoru (spodní) s èerpadlem (horní)

Návrat z prohlídkového okruhu

Vrtné práce

Odštěpný závod TÚU otevřel své brány veřejnosti

Trochu větší čerpadlo



Vyšlo 4. èíslo odborného hornického
èasopisu Uhlí, Rudy, Geologický prù-
zkum. Z obsahu: Günter Vergeugen:
Energetická politika v rámci EU – usi-
lujeme o správnou rovnováhu.

Ing. Marian Weisler, Ing. Jan Matu-
la: Logistika v dolech OKD. JUDr.

Dušan Vilim: Zmeny v banskom prá-
ve v Slovenskej republike a ich dopad
na rozvoj baníctva. Ing. Vlastimil
Vozka, Ing. Jiøí Kloš: Tìžaøi vrací re-
kultivované pozemky obèanùm Mos-
tu. Dále zde najdete rubriky: Historie
hornictví, Z našich revírù, Z èinnosti
ZSNDP, Hornictví ve svìtì a Aktuál-
ní informace.

V týdnu od 17. 9. 2012 se v Praze
uskuteènil 11. roèník radonové konfe-
rence „International Workshop on the
Geological Aspects of RADON Risk
Mapping“, poøádaný RADON, v. o. s.
a Èeskou geologickou službou. Souèás-
tí konference byl i výlet do terénu, spo-
jený s exkurzí
v areálu bývalé
chemické úpravny
MAPE Mydlovary.
Exkurze se zúèast-
nili experti na ra-
donovou proble-
matiku z Japonska,
Jižní Afriky, Saud-
ské Arábie, Alžír-
ska, Švédska, Švý-
carska, Belgie, Nì-

mecka, Itálie, Španìlska, Slovinska
a Èeské republiky.

Pøivítání na nejvyšší úrovni zajistil
øeditel o. z. SUL Ing. Plojhar, následo-
vala pøednáška o historii chemické
úpravy a probíhajících sanacích v podá-
ní Mgr. Brùèka, návštìva sanovaného

odkalištì K I a okružní jízda po ostat-
ních odkalištích v areálu. Diskutovalo
se o øadì témat – o použitých sanaèních
metodách, o cílových parametrech,
o monitoringu pracovního a životního
prostøedí. Dotazy byly vìcné, odpovìdi
fundované. Na povrchu odkalištì K I si
mohli návštìvníci ovìøit terénním ra-
diometrem stávající úroveò dávkového
pøíkonu záøení gama a obdivovat obrov-
ské pýchavky.

Jménem organizátorù konference
bych touto cestou rád podìkoval všem
pracovníkùm o. z. SUL, kteøí se na za-
jištìní exkurze podíleli. Ohlasy byly ve-
smìs pøíznivé.

Ing. Martin Neznal

Podzimní již 73. mineralogická burza
se koná v Tišnovì 2. až 4. listopadu 2012
v prostorách škol. Poøadatel Ing. Andrej
Suèko doporuèuje návštìvu v pátek
a v nedìli, kdy je v expozicích volnìji.

Pøedstavujeme 31. Zpravodaj z minulé
burzy, která se konala v kvìtnu. Zúèast-
nilo se 260 vystavovatelù a pøes 7 000
návštìvníkù z domova a ciziny. 31. celo-
barevný Zpravodaj obsahuje seznam vy-
stavovatelù, kalendáø mineralogických
akcí a pøedstavuje další mineralogické
èasopisy a firmy. Pøipomíná 40. výroèí
objevení Královy jeskynì na Kvìtnici,
èlánek Pavla Vašíka doplòují krásné ba-
revné fotografie z jeskynì, zobrazují
hlavnì krápníky, ale také netopýry. Další
ukázkou z knihy Havíøi od Františka
Zpìváka je povídka Nad propastí šachty
s ilustracemi Karla Hojdena, jak se za-
chránil štajgr, který vypadl z klece. Zpra-
vodaj pøetiskuje èlánek Petra Køíže –
V Dolní Rožínce jsou zásoby uranu na

pìt let tìžby.Nechybí tradièní písnièka
s notami, tentokrát Na ostravském ná-
mìstí. Otto Hejnic

Oslavy dne horníkù, naftaøù
a geologù v Báòské Štiavnici

Jako každoroènì, tak i letos se ve
dnech 7. – 11. záøí konaly v Báòské
Štiavnici oslavy dne horníkù, naftaøù
a geologù, spojené s tradièními Sala-
mandrovými dny.

Salamandrové dny vycházejí z akade-

mických tradic báòské akademie, která
mj. letos slavila 250. výroèí založení
Marií Terezií. Na pozvání poøadatelù, tj.
Banskoštiavnického a Hodrušského ba-
nického spolku, se oslav zúèastnila i de-
legace Historicko–hornického spolku ze
Stráže pod Ralskem. Byla jedinou dele-
gací z Èech. Ze zahranièí se prezentova-
ly delegace z Maïarska, Nìmecka
a Polska. Oslavy zahájil šachtág, plnì
respektující Pivní zákon, køtil se tuplák,
poøádal se Pivní souboj, vedla se dispu-
tace adlátù a znìly slovenské a èeské
hornické písnì. Také se pøedávala rùzná
ocenìní zasloužilým pracovníkùm
v hornictví. Naše delegace pøedala pa-
mìtní medaile v netradièním provedení

ze skla, které vyrobila firma mistra
Haidla ze Svojkova, nestorovi
Štiavnického hornictví Ing. Milanu
Urbánkovi, pøedsedovi poøádajícího ba-
níckého spolku Ing. Richardu Kaòovi,
bývalému vedoucímu HZBS Jožkovi

Osvaldovi, strojníkovi na slepé jámì
Dolu František Jožkovi Pecníkovi, Ing.
Szomathymu a Ing. Karabelimu.

Úèast na slavnostech, které vyvrcho-
lily prùvodem všech zúèastnìných spol-
kù a delegací, byla velká a slavnostní.
V jednom šiku pod vlajícími historický-
mi prapory pochodovalo na 300 hornic-
kých kamarádù. Pøítomen byl prezident
Slovenské republiky p. Ivan Gašparo-
viè.

Mezi delegacemi byla poèetná skupi-
na akademikù z Technické univerzity
fakulty BERG v Košicích. Právì v Ko-
šicích se bude v èervnu 2013 konat ce-
loevropské setkání hornických mìst
a spolkù.

Sdružení slovenských cechù
a vedení mìsta si váží bývalých ha-

víøù, které pravidelnì zve na všechny
slavnosti a parády. V Èechách tomu tak
bohužel není.

Ing. Jan Holinka
pøedseda Historicko hornického

spolku pod Ralskem

STRANA 5

„Já jsem horník a kdo je víc“, znìlo
heslo z kuchynì, ve které se stále vaøí,
i když surovin naštìstí ubývá. Kdo si
kdy èichnul k havíøinì ví, co tato profe-
se obnáší, ale toto zmínìné ideologické
heslo je tak trochu mimo.

Den horníkù, to už je jiná, proè ne.
Havíøina není ledajaká profese, a to je
dùvod hodný oslavy. I my na ODØE ji
ctíme. Vedení a odboráøi uspoøádali, tak
jako každý rok i letos, oslavy Dne hor-
níkù pro všechny zamìstnance. Kde?
V klubu naší ozetky na Žofii. Kdy?
V pátek 14. 9. 2012 „po šichtì“.

Zaèalo to kolem tøeti. Všeci vite, že tu
na Ostravsku mluvime kratce, bo je na
všecko malo èasu. Teho se držel aji naš
øeditel, kery neni z tu stela, ale kereho
už ten naš region razovity pohltil. No,
nemluvil žadne døysty, popøal nam ku

temu svatku a tež pravil, a� nepijeme
všecko, co teèe. Potem sme se pøipili
a už to jelo!

My døíve narození, jsme tak jako
vždy vzpomínali a tìm mladším i vy-
svìtlovali zážitky z míst tam dole, které
mnohdy byly napsány tou nejdražší te-
kutinou. Ale vážnost se rychle pøenesla
do pøíjemnìjších oblastí. Mísily se tu
vzpomínky z dovolené, výletù, koncer-
tù, ale nad všemi vítìzilo téma výchovy
dìtí a vnouèat. Mnohdy se babièky a dì-
dové svìøovali s radostnými zážitky,
které byly originální a pøesto tak stejné.
Tento den však nebyl jen o debatování,
ale patøila sem i aktivní složka zábavy.
Hrál se ping–pong, místy se podobal
stolnímu tenisu, hlavnì ètyøhra. Nad pe-
tanquovým høištìm se toho odpoledne
taktéž vznášel sportovní duch a nezahá-

leli ani nohejbaloví nadšenci, které na
høišti støídali badmintonisté, a do toho
ještì znìlo døevìné „klampy klamp“
ruských kuželek. Samozøejmì, že se
k tomu všemu pøikusovalo, jak ze soud-
ku slaných, tak ze soudku sladkých po-
chutin a vše se zapíjelo ze soudku se
zlatavým mokem. Limonáda, èaj i káva
tu byly také.

Taková setkání mají v sobì poznání
a urèitý druh profesního pøátelství. Po-
myslné kolektivní akcie po nich vždy
prudce zvedají svou hodnotu. A to je
dobøe. Nakonec èasto zmiòovaný nepøí-
tel v podobì poèasí se umoudøil a místy
sluneèní svit zalil všechny, vèetnì míst-
ní zelenì. S blížícím se soumrakem
a s pocitem pøíjemnì stráveného odpo-
ledne jsme se po svých rozešli do svých
domovù. Zbývalo jen zvolat „Zdaø bùh“
a také „Na shledanou pøíštì“.

Miroslav Ševèík

Den horníků na ODŘE

Stolní tenis Nohejbal

Petanque

Exkurze v Mydlovarech

Ing. Plojhar 
s pýchavkou

Ruské kuželky

Pastýø nesoucí bájnou ještìrku, která ukázala
bohatství podzemí

Hornická slavnost Šachta František

B. Štiavnica

Salamandrové dny

Exkurze v Mydlovarech s mezinárodní účastí

Mineralogické expozice v Tišnově

Poslal nám ho z Ostravy e–mailem
Václav Smièka. Ètvrtletník BZS obsahu-
je èlánky: Záchranáøské akce na polském
dole Krupinsky po zapálení metanu
v porubu, podrobný popis vèetnì map
a nákresù. Úspìšné zkoušky nového typu
protivýbuchových uzávìr. Tìžba, úrazy
a bezpeènost v èínských hlubinných
uhelných dolech. Nová dýchací technika

Air MaXXSL používaná v Mostì. Vý-
buch – recenze knihy Mariána Krèíka
popisující výbuch v Bani Handlové, kde
v roce 2009 zahynulo 20 havíøù a Histo-
rii BZS v Hamru na Jezeøe.

Èlánky ze Záchranáøe najdete na we-
bové stránce www.zachranar.cz, nebo
pøes link na www.hbzs-ov.cz.

Otto Hejnic

Vyšlo 3. číslo Záchranáře
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nyní podílí
2,1 % a je až
o 58 % levnìjší

než dosud používané metody konvenè-
ní. K celkovému zefektivnìní tìžby chu-
dých uranových rud (zvýšení produkce,
snížení výrobních nákladù) VostGOK
vyvinul a používá speciální vícestupòo-
vé radiometrické separátory. Drcení
a radiometrické tøídìní rubaniny je pro-
vádìno již v podzemí. Na chemickou
úpravnu odchází vytøídìná rudnina s ob-

sahem 0,03 % U a více. Ostatní rubani-
na se stává hlušinou, resp. tìžebním od-
padem, který je v podzemí i na povrchu
dále radiometricky separován. Po sepa-
raci je cca 15 % inertní hlušiny využívá-
no v podzemí k výrobì plavené základ-
ky. Kolem 55 % hlušiny s hmotnostní
aktivitou < 740 Bq.kg–1 je ukládáno na
odval a lze je využít jako druhoøadou
stavební surovinu. Zbývajících 30 %
nízkoaktivní hlušiny s prùmìrnou hmot-
nostní aktivitou 1 600 Bq.kg–1 je pláno-
váno dále pøepracovat a vyloužit na hal-
dách (metodou HL – heap leaching). Je
plánováno pøepracování a radiometrické
vytøídìní pùvodních odvalù dolu
Ingulskaja (cca 10 mil. tun materiálu).
Separovaná èást nízkoaktivní hlušiny
(obsah ~ 0,06 % U) bude metodou HL
loužena na haldách.

a odtud pak 100 km po železnici na che-
mickou úpravnu Žovti Vody. Nyní zde
pracuje 800 zamìstnancù, z toho 300
v podzemí.

Dùl Ingulskaja leží 8 km jihovýchod-
nì od Kirovogradu na ložisku Mièu-
rinskoje (zásoby 7 400 t U); odkud je
rozfárána také východní zóna ložiska
Centralnoje (zásoby 8 100 t U). Jedná se

o obdobný typ ložisek jako je ložisko
Novokonstantinovské tj. metasoma-
tického typu s obsahem uranu kolem
0,1 % v albititech. Z jemnì rozptýle-
ných uranových minerálù se v rudì vy-
skytuje brannerit, davidit, uraninit,
coffinit a uranofan. Uranonosnými mi-
nerály jsou zde malakon, sfen a apatit,
v promìnlivém množství jsou zastoupe-
ny také tmavì zbarvené minerály jako
aegirin, riebekit, chlorit a epidot. Okolní
horninu tvoøí ruly, migmatity a granity.
Otvírkové práce zapoèaly v roce 1967
a první ruda byla vytìžena v roce 1970.
Exploatace probíhá 60 až 420 m pod po-
vrchem s tìžbou 470 000 tun uranové
rudy a výrobou 348 t U (údaj za rok
2011). Dùl zamìstnává cca 1 500 lidí.
Vedle konvenèních dobývacích metod
je ve vybraných nesoudržných rudných

nového a jaderného prùmyslu pøíslušné
èlenské zemì. Za Èeskou republiku
zprávu prezentoval Ing. Vostarek.

Na závìr pøedseda Georges Capus
ukonèil svou èin-
nost v Uranové
skupinì. Novou

tasomatického typu s ovìøenými zásoba-
mi 93 500 t U. Jedná se o nízkoobsahové
uranové rudy s kovnatostí maximálnì
0,14 % U. Zrudnìní se nachází v albiti-
tech, které zde vytváøí morfologicky slo-
žitá tìlesa v rozmìrech desítek až stovek
metrù, strmì upadající do hloubky až
1 700 m pod povrchem. Vùdèími urano-
vými minerály jsou pøedevším uraninit,
brannerit a koffinit. Okolní hornina je
tvoøena rulami, migmatity a granity.
Otvírka ložiska svislými jámami zaèala
v roce 1984 avšak po 5 letech byla zasta-
vena a dùl zakonzervován. Po roce 2000
byl dùl obnoven a rozšiøován. Mìl by tì-
žit až 2,5 mil. tun uranové rudy a stát se
nejvìtším produkèním centrem Ukraji-
ny. Dobývací práce se nyní provádìjí ve
vertikálním intervalu 190 až 240 m pod
povrchem s tìžbou cca 100 000 tun ura-
nové rudy a výrobou 99 t U (údaj za rok
2011). Ruda, do vybudování železnièní
pøípojky, je pøepravována 50 km auto-
mobily do výrobního centra Ingulskaja

tìlesech s obsahem uranu 0,04 až
0,06 % aplikováno také blokové loužení
(metoda IPL – in–place leaching). Tato
metoda se na celkové produkci dolu

Odborná exkurze na energetická 
zaøízení fy ENERGOATOM

Národní jaderná energetická spo-
leènost NAEK – ENERGOATOM,
státní podnik, (http://www.energo-
atom.kiev.ua) byla založena v roce
1996 a provozuje všechny ètyøi èinné
ukrajinské jaderné elektrárny – Zápo-
rožskou, Jihoukrajinskou, Rivnìnskou
a Chmelnickou. Celkem má Ukrajina
v provozu 15 reaktorù (13 VVER–1000
a 2 VVER–440) o celkové instalované
kapacitì 13 835 MWe, což pøedstavuje
47,5% podíl na celkové domácí produk-
ci. Navštívená dvì zaøízení JEK se na-
chází u mìsta Jihoukrajinsk, 140 km od
Mykolejeva. Komplex tvoøí Jihoukra-
jinská jaderná elektrárna, Tašlická pøe-
èerpávací hydroelektrárna a Ale-
xandrovská vodní elektrárna na øece
Jižní Bug.

Jihoukrajinská jaderná elektrárna má 3
reaktory typu VVER–1000, které byly
uvedeny do provozu postupnì v letech
1982, 1985 a 1989. Instalovaná kapacita
3 000 MWe pokrývá 10 % domácí výro-
by elektrické energie. V rámci diverzifi-
kace dodávek jaderného paliva bylo
v roce 2005 do 3. reaktoru spolu s rus-
kým palivem zapuštìno také šest palivo-
vých kazet (typ FA–W) od firmy
Westinghouse.

Výstavba Tašlické pøeèerpávací hydro-
elektrárny využívající øeku Jižní Bug, by-
la zahájena v roce 1981 a je v provozu od
roku 2006. Elektrárna je urèena k pokrý-
vání energetických špièek a pøedevším
slouží k energetickému zabezpeèení Ji-
houkrajinské jaderné elektrárny. Instalo-
vaný výkon pøeèerpávací elektrárny je
906 MWt, rozdíl hladin je 16,7 m. Pro-
vozní režim turbíny je 3,1 hod.den–1

a provozní režim pøeèerpávání 5,7
hod.den–1. Roènì elektrárna vyrobí
700 MWh elektøiny.

Na závìr exkurze byla prohlídka mu-
zea strategické raketové základny v lo-
kalitì Pobuzke, asi 25 km od mìsta
Pervomajsk. Jde o bývalou strategickou
základnu 43. armády raketových vojsk
tehdejšího SSSR. K vidìní je 2 000 ex-
ponátù, pøedevším raketových zbraní
vèetnì mezikontinentální balistické

støely SS–18 Satan o prùmìru 3 m, dél-
ce 34,3 m se startovací hmotnost
211,4 t a doletem až 15 000 km. Zpøí-
stupnìno je podzemí základny se
40 m hlubokými raketovými sily, veli-
telským stanovištìm, zabezpeèovacím
a varovným systémem a dalším vojen-
ským zaøízením té doby.

Další informace z jednání Uranové
skupiny jsou pro zájemce s pøístupem
na podnikový intranet dostupné v doku-
mentech Uranium Group NEA/IAEA
na portálu odboru ekologie ØSP
(http://portal/oe/).

Ing. Pavel Vostarek
èlen Uranové skupiny NEA/IAEA

48. zasedání spoleèné Uranové skupi-
ny organizací OECD/NEA a IAEA

se letos konalo na oficiální pozvání Ukraji-
ny pod záštitou Ministerstva energetiky
a uhelného prùmyslu, státních podnikù
VostGOK a ENERGOATOM, akciové
spoleènosti JSC Radiy a Kirovogradské
oblastní státní správy. Vlastní jednání pro-
bìhlo v kongresovém sále spoleènosti JSC
Radiy v Kirovogradu 21. a 22. 8. 2012.
Odborné exkurze se uskuteènily 20.
a 23. 8. 2012. První byla zamìøena na tì-
žební a úpravárenské kapacity státního
podniku VostGOK v Kirovogradské ob-
lasti a druhá na Jihoukrajinský energetický
komplex (JEK) spoleènosti ENERGO-
ATOM v Mykolejevské oblasti.
Jednání spoleèné Uranové skupiny
OECD/NEA–IAEA

Zasedání Uranové skupiny se zúèast-
nilo 34 oficiálních delegátù z 24 zemí
svìta. Jednání øídil Georges Capus
(Francie) spolu s Robertem Vancem
(Kanada), tajemníkem Uranové skupi-
ny za OECD/NEA, a Adriennou Hanly
(Kanada), novou tajemnicí skupiny za
IAEA. Evropskou komisi, resp. Eura-

tom zastupoval Ivo Alehno (Lotyšsko).
V souvislosti s pøípravou vydání pub-

likace Uranium 2013: Resources, Pro-
duction and Demand (Red Book) ta-
jemnice IAEA A. Hanly informovala
o pøipravovaných zmìnách. Jednou
z dotazovaných novinek má být nová
klasifikace typù uranových ložisek, kte-
rá by se mìla blížit mezinárodní klasifi-
kaci UDEPO. Návrh pøedpokládá rozli-
šení žilného typu ložisek na „meta-
morfovaná“ a „související granitová“
a další èlenìní na ložiska „lignitová
a uhelná“, „karbonátová“ a ložiska
„èerných bøidlic“.

Anglická verze nové publikace Red
Book 2013 by mìla vyjít v èervnu
2014. Z finanèních dùvodù patrnì již
nevyjde francouzská verze.

Analýzu aktuálního stavu na svìto-
vém uranovém trhu pøipravil G. Capus.
Problematiku pøepravy chemického
koncentrátu uranu a problémy souvise-
jící s lodní pøepravou radioaktivních
materiálù tøídy 7 obecnì, které mìly za
následek zpoždìní nìkterých tìžebních
projektù v Západní Austrálii, prezento-
val A. McKay (Austrálie). Zprávu o ak-
tivitách Euratom Supply Agency pøed-
nesl zástupce Evropské komise I.
Alehno. Vyplývá z ní, že v souèasné
dobì je ve 14 èlenských zemích EU
v provozu 134 jaderných elektráren,
které vyrábìjí 28 % z celkové produkce
elektrické energie v Evropské unii.
S ohledem na aktuální evropský vývoj
v oblasti jaderné energetiky se do roku
2031 oèekává v EU pokles poptávky po
uranu o 1 000 až 1 500 tun.

O Mezinárodním školicím støedisku
DIAMO, s. p. pøi World Nuclear Uni-
verzity ve Stráži pod Ralskem referoval
RNDr. Trojáèek. O výukové programy
projevili zájem zástupci Vietnamu
a Indonésie. Jednotliví delegáti podali
zprávu o aktuálním vývoji v oblasti ura-

STRANA 6

Podnikový obèasník s. p. DIAMO Stráž
pod Ralskem. Vydává vedení s. p. Vychází

zpravidla jednou v mìsíci. 
Vedoucí redaktor Otto Hejnic. 
Adresa redakce: DIAMO, s. p., 

471 27 Stráž p. R., 
tel.: 487 892 084,  fax: 487 851 456

e-mail: hejnic@diamo.cz
Sazba: PANTYPE, s. r. o., Liberec

Tisk: GEOPRINT Liberec
Pro vnitøní potøebu s. p. DIAMO

DIAMO
Bývalá raketová základna

Tìžní vìž 
Dolu Ingulskaja

Tìžební pøekop

Tašlická pøeèerpávací hydroelektrárna

Raketové silo

Podzemní blokové loužení –
Dùl Ingulskaja

Jihoukrajinská jaderná elektrárna

Dùl Novokonstaninovskaja

Raketa SS-18 Satan

Ohlubeò Dolu NovokonstantinovskajaPøed sfáráním

Uranium Group Meeting na Ukrajině

pøedsedkyní byla zvolena paní Susan
Hall z USA. 
Odborná exkurze na uranová 
výrobní centra fy VostGOK

Èlenové Uranové skupiny navštívili
dva uranové doly – Dùl Novokonstanti-
novskaja a Dùl Ingulskaja, provozované
státním podnikem VostGOK – „Vý-
chodní tìžebnì úpravárenský komplex“
(http://vostgok.com.ua/). Podnik byl za-
ložen v roce 1951 a v souèasné dobì
v nìm pracuje cca 7 000 zamìstnancù.
Provozuje tøi hlubinné uranové doly
(Ingulskaja, Smolinskaja a Novo-
konstantinovskaja) v Kirovogradské ob-
lasti a chemickou úpravnu uranu Žovti
Vody v Dnìpropetrovské oblasti. Ve
správì má také bývalý dùl chemické
tìžby na již vytìženém ložisku Bratsko-
je v Mykolejevské oblasti. V roce 2011
VostGOK vyrobil 892 tun chemického
koncentrátu pøírodního uranu. V tomto
roce oèekává produkci ve výši
1 037 t U a bìhem pìti let chce dosáh-
nout roèní výroby až 1 500 t U.

Dùl Novokonstantinovskaja se nachá-
zí 55 km od Kirovogradu. Novo-
konstantinovské uranové ložisko je me-


