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Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., navštívil laguny Ostramo
V pátek 9. kvìtna 2014 dopoledne navtívil v rámci
pracovní cesty do Moravskoslezského kraje pan ministr
prùmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., se svým doprovodem laguny Ostramo státního podniku DIAMO, odtìpného závodu ODRA v Ostravì. Pana ministra doprovázeli jak pracovníci jeho ministerstva, mimo jiné øeditel
odboru hornictví Ing. Zbyek Sochor, Ph.D., tak i bývalý
ministr prùmyslu a obchodu, dnes zmocnìnec vlády pro
Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiøí Cienciala,
CSc., a námìstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Daniel Havlík. Na lokalitì lagun jej spoleènì za s. p.
DIAMO pøivítal øeditel s. p. Ing. Tomá Rychtaøík, námìstkynì øeditele s. p. pro ekologii a sanaèní práce
RNDr. Kamila Trojáèková, Ing. Josef Havelka, øeditel
o. z. ODRA, s. p. DIAMO a Ing. Josef Jaek, vedoucí
støediska Povrch o. z. ODRA.
První kroky pana ministra smìøovaly podél haly pøedúpravy materiálu pro termickou desorpci pøímo k lagunám. Pan ministr si v rámci své návtìvy prohlédl souèasný stav v lagunách R1, R2 a R3 vèetnì nadbilanèních kalù a byl seznámen jak s historií vzniku lagun Ostramo, tak
s dosud provedenými pracemi v rámci sanaèní akce Nápravná opatøení  Laguny Ostramo (NOLO) a s dalím
plánovaným postupem prací pøi odstraòování této staré
ekologické zátìe.
Podrobnì si pan ministr prohlédl technologickou linku
nepøímé termické desorpce (dále ITD) slouící k de-

Ministr prùmyslu a obchodu na lagunách Ostramo

(Zdroj MPO)

kontaminaci zemin a halu pøedúpravy materiálu s deponovanými kontaminovanými zeminami. Pan ministr byl struènì
seznámen s nezbytnou úpravou a doplnìním technologie
ITD a takté s pøedpokládanými finanèními náklady na toto
její nutné zabezpeèení. Souèásti prohlídky byla i dekontaminaèní stanice podzemních vod a èistírna lagunových vod,
v jejích prostorách byl pan ministr struènì seznámen s jejími technologiemi.
Za velice zásadní pokládali pracovníci s. p. DIAMO seznámit pana ministra s aktuálním stavem prací pøi øeení zakázky
NOLO a dalím prùbìhem sanaèních prací vèetnì jejich finanèního zajitìní. Nemohlo samozøejmì chybìt ani pøiblíení
souèasného stavu veøejných zakázek na øeení nových skuteèností, kterými jsou výskyt nadbilanèního mnoství kalù, nutnost doplnìní technologie ITD z dùvodu vzniku tìkavých plynù pøi provozních zkoukách a výskyt kontaminovaných vod.
Na závìr návtìvy dostali prostor pro své dotazy pøímo
v prostorách haly pøedúpravy materiálu pro ITD pøítomní novináøi. Tìm pan ministr sdìlil, e laguny vnímá jako obrovský
problém, který chce souèasná vláda urychlenì vyøeit. Podmínkou k dosaení rychlého a efektivního øeení je úzká spolupráce s ministerstvem ivotního prostøedí a ministerstvem
financí. K této spolupráci Ing. Mládek, CSc., ministry zmiòovaných resortù vyzval. Podle jeho slov by po nìkolikaletém
pøelapování na místì mìlo být bìhem roku 2015 ukonèeno
výbìrové øízení na firmu, která poté nadbilanèní kaly komplexnì odstraní.

Zástupce firmy AQUATEST, Mgr. Matela,
seznamuje pana ministra s technologií dekontaminaèní stanice

Ing. Mládek, CSc. pøed technologickým zaøízením nepøímé termické desorpce

Předseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na lagunách
RNDr. Trojáèková s PhDr. Böhnischem pøi prohlídce lagun

Jen pár dní poté, co na laguny v Ostravì zavítal ministr prùmyslu
a obchodu, doèkali se pracovníci s. p. DIAMO dalí návtìvy tohoto
areálu, a to dne 12. kvìtna 2014, kdy na laguny Ostramo pøijeli èlenové Výboru pro ivotní prostøedí Poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR. Návtìvy se zúèastnil pøedseda parlamentního výboru pro ivotní
prostøedí PhDr. Robin Böhnisch v doprovodu poslaòkyò paní Jany
Lorencové a paní Olgy Havlové. Dále je doprovázela starostka mìsta
Vratimov JUDr. Dagmar Hrudová a èlenka zastupitelstva mìstského
obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Bc. Ivana Michálková. Na lokalitì
lagun je spoleènì za s. p. DIAMO pøivítala námìstkynì øeditele s. p.
pro ekologii a sanaèní práce RNDr. Kamila Trojáèková, Ing. Josef
Havelka, øeditel o. z. ODRA, s. p. DIAMO a Ing. Josef Jaek, vedoucí
støediska Povrch o. z. ODRA.
Návtìva probìhla ve stejném scénáøi jako pøedchozí návtìva pana ministra prùmyslu a obchodu Ing. Mládka, CSc. Pan pøedseda parlamentního výboru pro ivotní prostøedí byl seznámen se souèasným
stavem na lagunách R1, R2 a R3 vèetnì nadbilanèních kalù a byl seznámen jak s historií vzniku lagun Ostramo, tak s dosud provedenými
pracemi v rámci sanaèní akce Nápravná opatøení  Laguny Ostramo (NOLO) a s dalím plánovaným postupem prací pøi odstraòování této staré ekologické zátìe.
Na závìr probìhla tisková konference pana PhDr. Robina Böhnische s novináøi.

V areálu lagun
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Likvidace areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín
Na zaèátku roku 2014 se po dùkladných pøípravách rozbìhly práce na likvidaci a následné rekultivaci bývalé
nakládky uranové rudy a kameniva, která se nachází pøiblinì 1 km západnì od
obce Milín.
Lokalita byla od roku 1980 vyuívána
pøedevím k nakládce uranové rudy,
která smìøovala do chemické úpravny
v Mydlovarech. Dále se zde manipulovalo i s kamenivem z hald urèeným pro
stavební úèely a pro rekultivace severoèeských uhelných povrchových dolù
a s vytìenými kaly z odkalitì, které se
následnì pøevezly do chemické úpravny
ve Strái pod Ralskem, kde byly dále
zpracovány.
Nejvìtí dominantou areálu nakládky
byl dlouhý násypný most, na který najídìly nákladní automobily a sklápìly
svùj náklad do pøipravených vagónù

a tøíkolejné vleèkové kolejitì vybavené
vlastní kolejovou váhou a lokomotivní
remízou. Dále se zde nacházelo nìkolik
obsluných staveb, jímek a nádrí pro
motorovou naftu a olej. Celkovì projekt
poèítá s likvidací 21 objektù, u kterých
ji byla vìtina technologických zaøízení v minulosti demontována.
Ukonèení èinnosti nakládky Milín
v roce 1991 souviselo s ukonèením dobývání uranové rudy na pøíbramském
loisku. Od té doby byla tato nakládka
vyuívána jen sporadicky a v lednu roku
2009 zde byla zruena i eleznièní vleèka. Jeliko nebylo nalezeno jiné vyuití
a areál dál chátral, bylo rozhodnuto o jeho likvidaci a rekultivaci pøísluného
území.
V roce 2011 zde byla provedena analýza rizik, která byla spolufinancována
Evropskou unií v rámci Operaèního

programu ivotní prostøedí. Analýza
rizik potvrdila pøedpoklad, e lokalita
je vzhledem k charakteru provádìné
èinnosti zatíena zvýenou radioaktivitou, ropnými uhlovodíky a tìkými kovy. V prùbìhu minulého roku byly provedeny pøípravné práce a byla získána
vekerá potøebná povolení vèetnì povolení SÚJB pro nakládání se zdroji
ionizujícího záøení. Ve výbìrovém øízení byl vybrán zhotovitel likvidace
areálu nakládky uranových rud Milín,
kterým se stala firma AWT rekultivace,
a. s. Pro bezpeènou koordinaci prací
zhotovitele a zamìstnancù o. z. SUL
Pøíbram byl ustanoven koordinátor
BOZP.
V první fázi realizace na pøelomu roku 2013/14 byly provádìny bourací práce na obsluných objektech a èerpacích
stanicích. Dále byla provedena demon-

tá kolejových pracù a vybagrování
tìrkové loe. V bøeznu roku 2014 bylo
pøistoupeno ke kompletní likvidaci nájezdových ramp, odvozu kontaminované zeminy z podloí vleèky k biologické
degradaci na o. z. TÚU Strá a k odvozu
døevìných pracù firmou AVE odpadové hospodáøství na øízené skládky.
V prùbìhu dubna dolo k demolici násypného mostu a k následnému tøídìní
stavební suti.
V souèasné dobì probíhá odklízení
vzniklé stavební suti, která je nadrcena na poadovanou frakci a na které
jsou dále provádìny pøísluné analýzy. Na základì výsledkù analýz je posléze se stavebním odpadem nakládáno. Materiál kontaminovaný radionuklidy (U, Ra) je ukládán v areálu
propadového pásma Bytíz. S ostatními
odpady je nakládáno dle platné odpa-

Prùbìh demolice

Poèáteèní stav na lokalitì

dové legislativy. Monitorování pracovního prostøedí a dohled nad radiaèní ochranou provádí zamìstnanci o. z.
SUL Pøíbram dle schváleného programu monitorování. Odvoz materiálu
zajiují zamìstnanci o. z. SUL (Provoz Pøíbram). Finanèní a èasový harmonogram je plnìn.
Po vekerých demolicích budou provedena nápravná opatøení. Koneèným prvkem budou terénní úpravy spoèívající
v navezení nekontaminované zeminy
a srovnání terénu do pùvodního stavu
tak, aby zde byly minimální èi ádné dùkazy po døívìjím vyuití této lokality
v souladu se strategií s. p. DIAMO.
V budoucnu se pøedpokládá nabídnutí
pozemkù obci Milín k pøevzetí nebo
odkoupení v závislosti na dalím vyuití
pro úèely obce.
Mgr. Martin Èermák, o. z. SUL

Souèasný stav

Přínos inovace k efektivnímu provozu hlavní rozvodny lokality Žofie o. z. ODRA
Odtìpný závod ODRA provozuje na
lokalitì ofie hlavní rozvodnu (dále
HR), která slouí pro transformaci napìtí a napájení zmínìné lokality elektrickou energií. Tato rozvodná stanice je
uspoøádána jako dvousystémová kobková rozvodna, a to jak na hladinì 22 kV,
tak na hladinì 6 kV. Rozvodna je pøipojena na volná 22kV vedení D253 Pokrok, D332 Heømanice, D262 VVUÚ,
D322 Cingr, D323 Doubrava 1 a D333
Doubrava 2. Na hladinì 6 kV je zajitìno napájení dolu Vodní jámy ofie (dále
VJ) dvìma odvody do rozvodny na
osmém patøe a dvìma odvody do roz-

Z dùvodu fyzicky i morálnì zastaralé
technologie HR bylo v roce 2013
v rámci investic a oprav pøistoupeno
k rozsáhlým úpravám a modernizacím
této hlavní rozvodny, zejména pomocných zaøízení, zálohy napájení, øízení
a monitorování. Z dùvodu nároènosti
a nutnosti zachování nepøerueného
chodu hlavní rozvodny byly pøísluné
demontáe a montání práce rozdìleny
do nìkolika etap.
V první etapì dolo k modernizaci
vzduchového hospodáøství nákupem
dvoustupòového, vzduchem chlazeného
pístového kompresoru ALMIG A 859

ké ochrany, nouzové osvìtlení apod. Celý systém hlavní bateriovny byl navren
tak, aby mohlo být zajitìno záloní napájení pro vechny stìejní technologické celky VJ, umístìné na hlavní
rozvodnì. Z tohoto titulu jsou hlavní tyristorové usmìròovaèe THYROTRONIC firmy BENNING provozovány
v takzvaném redundantním provozu.
Jedná se tedy o paralelní chod dvou
usmìròovaèù, které bìí v nastavených
tøetinových výkonech a pøi výpadku nebo porue jednoho z usmìròovaèù druhý
pøebírá plnou zátì výkonu. Tento provoz je jednak etrný pro samotné
Nový velín HR

Starý tít velínu HR
vodny na patøe devátém. Dalí stìejní
zaøízení napájená na hladinì 6 kV jsou
tìní zaøízení 2B 4516 na jámì 5/1, hlavní dùlní ventilátory na jámì 5/4 a mezi
jinými i strojírenská firma KARIMPEX.
Tato hlavní rozvodna je exponovaná
o nìco více neli jiné rozvodny ve správì o. z. ODRA, a to z dùvodu umístìní
dalích dùleitých technologických celkù pro chod VJ. Jsou to zejména:
mikrovlnný systém, zabezpeèující komunikaci a pøenos dat mezi VJ a VJJ
(Vodní jáma Jeremenko), hlavní telefonní ústøedna VJ, monitoring VJ firmy
MTA a ústøedna dùlních telefonù firmy
ZAM. Vechny tyto systémy spolu se
systémem vlastní spotøeby hlavní rozvodny (kam patøí napø.: napájení ovládání a øízení rozvodných zaøízení, napájení
elektrických ochran, osvìtlení, vìtrání,
klimatizace a napájení pomocných zaøízení), jsou natolik podstatné, e je nutný
jejich nepøetritý a spolehlivý provoz.

o výkonu pouhých 3,8 kW a dopravním
mnostvím vzduchu 620 l/min. Tento
kompresor zajiuje plnìní 9 tlakových
nádob o objemu 500 l pøi 5 barech.
S takto malým pøíkonem a vysokou
úèinností tohoto kompresoru dochází ke
znaèné úspoøe elektrické energie. Do
vzduchového hospodáøství byly také integrovány nové prvky, tj. automatické
ventily pro odkalování tlakových nádob
a kondenzaèní suièka tlakového vzduchu. Oba tyto prvky pøispívají k prodlouení ivotnosti tlakových nádob
a chrání rozvody stlaèeného vzduchu
proti korozi. Nezapomnìlo se ani na
ekologickou stránku vìci a do systému
výroby stlaèeného vzduchu byl pøiøazen
separátor, který zajiuje oddìlení oleje
a vody z kondenzátu, vznikajícího pøi
suení stlaèeného vzduchu.
V druhé etapì byla zrenovována bateriovna HR, z které jsou napájeny hlavní a pomocné okruhy ovládání, elektric-

usmìròovaèe, a jednak poskytuje zvýenou bezpeènost a spolehlivost provozu
zálohovaných okruhù. Pro pokrytí celého rozsahu zálohovaných zaøízení jsou
tyto usmìròovaèe vybaveny mìnièi pro

napìtí 110 V =, 60 V=, 24 V= a 230 V ~.
To ve by nebylo moné bez patøièných
baterií. V tomto pøípadì se jedná o 18
kusù bezúdrbových gelových baterií
o napìtí 12 V pøi kapacitì 100 Ah/1 ks.
Celá tato sestava (viz foto str. 7) poskytuje maximální proudovou zátì pøi napìtí 110 V= a 40 A a 230 V~ a 19,5 A.
V tøetí etapì inovace byl nakoupen
záskokový dieselgenerátor KÜRKCÜOGLU KJR 40 (viz foto str. 7) o výkonu 40 kVA (32 kW). Tento dieselgenerátor je vybaven systémem automatického startu, co umoòuje v pøípadì
ztráty napìtí v rozvadìèi vlastní spotøeby HR, aby samostatnì nastartoval
a ihned obnovil dodávku napìtí 400 V~.
S ohledem na nutnost rychlého záskoku
je motor tohoto generátoru vybaven tzv.
pøedehøevem, který zajiuje monost
okamitého startu motoru do plného výkonu. Celkový èas obnovy dodávky napìtí je pouhých 23 s. Zakoupením tohoto motorgenerátoru se mimo jiné docílilo vìtího komfortu pro obsluhu rozvodny, která starý dieselgenerátor startovala
ruèní klikou.
Po vech zmínìných technologických
úpravách mohlo být pøistoupeno k modernizaci monitorování samotného provozu HR a signalizace poruchových
stavù. Starý systém sbìru signálù na
HR byl plnì analogový a neumoòoval
ádné rozíøení ani modernizaci. Tento
systém byl neefektivní a enormnì rozsáhlý a jeho umístìní v 17 rozvadìèích
zabíralo celý jeden reléový sál (viz foto). Pøedmìtná zaøízení byla ji také
morálnì i technicky velmi zastaralá

a v èase vykazovala velké mnoství poruch, které nebylo snadné vyhledat a odstranit právì s ohledem na jejich rozsáhlost. Nová poruchová signalizace HR
je navrena jako samostatný soubor sbìru, zpracování a prezentace informací.
Ten øídí jednotka RTU (Remote Terminal Unit), která je koncipována jako
centralizovaný systém s vlastním HMI
(human  machine interface), umoòující zpracování a 500 signálù binárních
i analogových. Výhodou je monost
rozíøení, které je v podstatì neomezené. Pøedností je také fakt, e systém
obsahuje pamìový modul pro ukládání
historie stavù hlavní rozvodny a køivek
(grafù) mìøených velièin. Moderní systém umonil implementovat ve, co se
na hlavní rozvodnì monitoruje. Jsou to
napøíklad: kobky rozvoden 22 kV
a 6 kV, stavy ochran, Buchholzova relé,
izomety na povrchu i v dole atd. Obsluha má pøehled o vech velièinách a stavech na hlavní rozvodnì, co má pøímý
dùsledek pro zvýení bezpeènosti obsluhy, ale i provozu samotné rozvodny. Samozøejmostí je vizualizace stavu pomocných systémù, jako dieselgenerátoru, nabíjeèe hlavní bateriovny nebo tlaku vzduchu v systému rozvodny. Zajímavostí implementovaných prvkù je
pøímé mìøení výkonu a elektrické energie kogeneraèní jednotky a centrál stop
systém, tj. havarijní vypnutí dùlní èásti
VJ. Nový systém je instalován v jednom rozvadìèi o velikosti 2 x 2,5 m,
co umonilo pøestavbu reléového sálu

Nový reléový sál HR

Staré reléové panely HR
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STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p. ZA ROK 2013
Dne 22. dubna 2014, na Den Zemì, byla na poradì vedení státního
podniku DIAMO pøedloena a projednána následující souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu sloek ivotního prostøedí
v oblastech pùsobnosti státního podniku DIAMO a jeho odtìpných
závodù za rok 2013.
Elektronická verze informace je pro zájemce tradiènì dostupná na
intranetových stránkách DIAMO na adrese http://rspsp1/oe a pro irí
veøejnost pak na webových stránkách http://www.diamo.cz.

nakládání s vodami v roce 2013 je dán zvýeným odbìrem podzemních vod na o. z. TÚU a vyím mnostvím vyputìných vod
a rozputìných anorganických solí (RAS) z provozu rekultivací a likvidaèních prací (PRLP) Mydlovary.
Graf è. 1.14 Vývoj roèních úhrnù atmosférických sráek

Státní podnik DIAMO v roce 2013 spravoval 83 výpustných profilù a vypustil pøes nì 32 869 586 m3 vod.
Typ vod

Poèet profilù

Èitìné dùlní vody
Výtok nebo èerpání dùlních vod
Odpadní vody
Celkem

Vyputìný objem [m3.rok-1]

22
34
27
83

17 584 797
14 964 322
320 467
32 869 586

Do celkového objemu jsou zapoèteny vekeré vody, které byly
v rámci DIAMO, s. p. vyputìny, tj. odpadní a dùlní vody po tìbì
uranu, rud a uhlí. V roce 2013 ubyl 1 profil odpadních vod (odstranìna ÈOV VP 9 na o. z. TÚU). Nové jsou profily Lom Hájek (o. z.
SUL) a BaF VS (barytfluoritový dùl Køiany na o. z. TÚU).
Tabulka è. 1.12 Pøehled nakládání s vodami podle odtìpných závodù
Vody/VOJ
[m3.rok-1]
Dùlní
Odkalitní
Prùsakové
Odpadní,
srákové
Celkem

o. z. TÚU

o. z. GEAM

2 441 755
800 721
187 315

7 142 752
223 026
490 116

193 925
3 623 716

o. z. SUL

o. z. ODRA

Celkem

14 301 082
395 532
42 611

6 524 209
0
0

30 409 798
1 419 279
720 042

18 983

5 301

102 258

320 467

7 874 877

14 744 526

6 626 467

32 826 975

2 HYDROGEOLOGIE
Podzemní vody a dùlní vody jsou spolu úzce spjaty. Monitoring
tìchto vod sleduje dynamický a hydrochemický vývoj v oblastech
s moností íøení kontaminace ivotního prostøedí tímto médiem.

2.1 Uranová lokalita o. z. TÚU Strá pod Ralskem

1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
1.1 Bilance vodního hospodáøství

Tabulka è. 1.11 Vyputìné mnoství vod podle profilù

s akumulací vod v Brokovì rybníku.

Tabulka è. 1.14 Výe poplatkù za nakládání s vodami
Poplatky za/VOJ
[Kè]
vypoutìní
odpadních vod

o. z. TÚU o. z. GEAM o. z. SUL o. z. ODRA Celkem
0*

23 935

863 424

0*

887 359

odbìr
podzemních vod

726 442

36 500

0*

0*

762 942

Celkem

726 442

60 435

863 424

0* 1 650 301

* Nevznikla poplatková povinnost podle § 88 odst. 2 resp. § 90 odst. 1
a 2 zákona è. 245/2001 Sb.
Graf è. 1.15 Vývoj poplatkù za odbìr podzemní vody a vypoutìní vod
odpadních

V roce 2013 dále pokraèovalo zatápìní dolu Hamr I (DH I). V centru zatápìné depresní kotliny DH I u stráského zlomu byla v prosinci
2013 volná hladina
Vzorky vody z vrtu TBCT-4
podzemní vody v cenomanské zvodni cca
237 m n. m. Na severních dobývacích
blocích DH I a dále
na S a SV ke
stráskému zlomu
hladina podzemní
vody v cenomanské
zvodni jetì nenastoupala ke stropu
fukoidových pískovcù tj. ke stropu cenomanského kolektoru. V pøedpolí dolového pole zatápìného DH I bylo vtlaèeno 2 498 620 m3
(4,75 m3.min1) zbytkových technologických roztokù (ZTR).
Na vìtinì vyluhovacích polí (VP) dolu chemické tìby je rozdíl
v hladinových pomìrech mezi turonskou a cenomanskou zvodní
v rozmezí 60 a 70 m. Volná hladina podzemní vody a ZTR turonské
zvodnì je v ploe VP a DH I minimálnì o 48 m vý ne výtlaèná úroveò cenomanské zvodnì, èím je zabránìno pøetoku ZTR z cenomanské zvodnì do turonské zvodnì.
V cenomanské ani turonské zvodni nebyly bìhem roku 2013 zaznamenány významné zmìny kvality ZTR, dùlních a podzemních vod,
které by vyadovaly úpravu reimu èerpání a vtláèení, nebo zmìny
èasového èi prostorového uspoøádání monitoringu. Hydrochemická
situace je zde stabilní.
Obrázek è. 2.11 Hydroizopiezy cenomanské zvodnì ve stráském bloku

Tabulka è. 1.13 Vyputìné mnoství dùlních vod po tìbì uranu, rud a uhlí
Oblast tìby
Dùlní vody [m3.rok-1]

uran
15 492 517

rudy
9 092 313

uhlí
7 964 289

Celkem
32 549 119

Graf è. 1.11 Vývoj mnoství vyputìných dùlních vod

Graf è. 1.12 Vývoj vyputìného mnoství dùlních vod po tìbì uranu, rud a uhlí

Graf è. 1.13 Vývoj nakládání s vodami podle odtìpných závodù

V roce 2013 bylo mnoství vech vyputìných vod vyí o 0,6 mil. m3,
co je o cca 1,8 % více oproti roku pøedcházejícímu.
Mnoství vyputìných vod je závislé zejména na atmosférických
srákách, jejich charakteru v daném roce a místních hydrogeologických pomìrech. Vývoj roèních úhrnù atmosférických sráek v lokalitách jednotlivých odkali ukazuje graf è. 1.14.
Pitná voda byla dodána do vìtiny areálù v mnoství 112 252 m3
z veøejných vodovodních sítí. Pouze v areálech dolu chemické tìby
Strá pod Ralskem a na lokalitì Zlaté Hory bylo odebráno
147 598 m3 vod z vlastních zdrojù. Uitková a provozní voda je zajiována z vodních tokù, vodovodních sítí nebo se pouívá dùlní
voda po dekontaminaci. Spotøebováno
bylo 406 467 m3
tìchto vod. Za vypoutìní odpadních
vod do vod povrchových a za odbìry
podzemních vod nad
stanovené limity byly odvedeny pøedepsané poplatky. NáMìrný profil Plouènice - èerven 2013
rùst výe poplatkù za

1.2 Pøehled èinnosti na úseku nakládání s vodami
Mimo standardnì provádìných oprav, údrby, èitìní a odstávky
èistících a dekontaminaèních stanic, technologických celkù a vodovodních a kanalizaèních øadù byly na úseku nakládání s vodami
v uplynulém roce realizovány a øeeny následující dùleité akce
a události.
Ve Strái pod Ralskem byly odstranìny samostatné stavební objekty èistírny odpadních vod (ÈOV) v nevyuívaném areálu VP 9
o. z. TÚU.
Na o. z. SUL byl zahájen zkuební provoz stavby Vyuití pøirozených mokøadních systémù k doèitìní dùlních vod v lokalitì Zadní
Chodov. Po nezbytných terénních úpravách, botanickém prùzkumu
a stanovení rozsahu
Pøírodní mokøadní systém Zadní Chodov
monitoringu budou
v následujícím roce
k dispozici první
výsledky
vlivu
mokøadního systému na protékající
dùlní vody.
Na lokalitì Hájek u Karlových
Varù probíhaly reerní,
terénní,
technické, vrtné,
prùzkumné, laboratorní a inenýrskogeologické práce v rámci projektu Technickoekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek  II.
a III. etapa, která by mìla dát podklady ke koneènému rozhodnutí
o sanaèních pracích v oblasti èitìní drenáních vod, zajitìní stability tìlesa výsypky, zamezení vlivu infiltrace a atmosférických sráek,
eliminace vlivu pøítoku podzemních vod, ovìøení moného uloení
hexachlorcyklohexanu (HCH) a návrh opatøení.
Dne 2. 6. 2013 dolo vlivem vydatných sráek k pøekroèení hrany
pøepadu (438 m n. m.) na loisku Pøíbram, a tím k vytékání neèitìných dùlních vod do øeky Kocáby, a to i pøes vekerá opatøení, vyuití kapacity odkalitì Bytíz i maximálního výkonu obou èistíren dùlních vod (ÈDV) v oblasti. Dùsledkem bylo pøekroèení stanovených
vyetøovacích resp. zásahových úrovní v oblasti Pøíbram na rùzných
kontrolních bodech. Situace byla neprodlenì ohláena dotèeným úøadùm státní správy a odborného dozoru. Z výe uvedených dùvodù,
a se souhlasem SÚJB, byl preventivnì monitoring rozíøen i na
odbìrná místa mimo rozsah stanovený v programu monitorování. Ke
stabilizaci situace pak dolo ke konci èervna.
Byly zahájeny práce na návrhu koneèného øeení nakládání s vodami
v oblasti Okrouhlá Radouò. Po provedení doplòkového hydrogeologického prùzkumu, který upøesní kontaminaci horninového prostøedí
a dynamiku mìlké
kvartérní podzemní
vody v prostoru mezi rybníkem Brokù
a patou odvalu jámy
è. 9, bude rozhodnuto o zpùsobu nakládání s vodami v oblasti. Øeením pravdìpodobnì
bude
pøehrazení
údolí
Nakládání s vodami O. Radouò
podzemní stìnou

Obrázek è. 2.12 Vývoj koncentrace síranù v cenomanské zvodni na loisku Strá

Obrázek è. 2.13 Vývoj koncentrace síranù v turonské zvodni na loisku
Strá

Hydrochemická situace kolem odkalitì bývalé chemické úpravny uranu Strá je podrobnì monitorována, je stabilní a v porovnání
s rokem 2012 dolo jen k malým zmìnám, jak v ploném rozsahu, tak
v koncentraci. Rozsah a vývoj kontaminace podzemní vody coniacké
zvodnì je trvale ve shodì s výsledky matematického modelování.
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

STRANA 4

STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p. ZA ROK 2013
POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 3

2.2 Uranové, rudné a uhelné lokality o. z. GEAM
Dolní Roínka
Chemizmus podzemních vod v okolí odkalitì K I v Roné je celkovì stabilizován. Prùmìrné koncentrace uranu na monitorovacích
vrtech odkalitì K II jsou na záznamové úrovni nebo mírnì nad její
hranicí a chemizmus podzemních vod v okolí odkalitì nevykazoval
v roce 2013 ádné anomálie.
Na loisku Olí  Drahonín nedolo v uplynulém roce k významným zmìnám chemizmu dùlních vod. Ani chemizmus dùlních vod na
loisku Licomìøice se ve srovnání s pøedchozím rokem výraznìji nezmìnil.
Po zmìnì èerpacího místa surových dùlních vod na loisku Pucov
poèátkem roku 2012 se jejich chemizmus v posledních dvou letech
stabilizoval a dále se výraznì nemìní. Zmìnou èerpacího místa dolo
k celkovému sníení koncentrací Fe a RL. Sníila se také objemová
aktivita radia. Naopak koncentrace uranu se zaèala v roce 2013 velmi
pozvolnì zvyovat. Ovlivnìní podzemních vod dùlními vodami v domovních studních na lokalitách Roná, Licomìøice a Pucov nebylo
jejich monitoringem v roce 2013 zjitìno.
Na lokalitì Oslavany dolo v prùbìhu roku 2013 k mírnému zvýení koncentrací rozputìných látek a síranù v surových dùlních vodách
a naopak ke sníení koncentrací kovù (Fe, Mn) ve srovnání s rokem
2012. Kvalita podzemních vod není na této lokalitì sledována.
Chemizmus dùlních vod na lokalitì Bìstvina je stabilizován. V roce 2013 bylo zaznamenáno mírné zvýení koncentrací Fe a RL, co
mùe být zpùsobeno vyí kyselostí dùlních vod ve srovnání s rokem
2012. Kvalita podzemních vod není na této lokalitì sledována.
Na lokalitì Zlaté Hory je provádìn od roku 2000 monitoring kvality podzemní vody na tøech indikaèních vrtech umístìných v údolí
Zlatého potoka pod rekultivovaným odkalitìm O3. Výsledky monitoringu neprokazují ádný trend zmìn chemizmu ani vliv odkalitì.
Chemizmus surových dùlních vod se v roce 2013 mírnì zhoril a byl
na podobné úrovni jako v roce 2011.

2.3 Uranové a rudné lokality o. z. SUL Pøíbram
Na loisku Pøíbram nebyly oproti roku 2012 zaznamenány ádné
výrazné zmìny povrchových vod. Mnoství vyèitìných dùlních vod
se naopak výraznì zvýilo.
Graf è. 2.31 Vývoj hladiny dùlních vod a jejich èerpání na uranovém loisku Pøíbram

Loisko Zadní Chodov je dlouhodobì zatopené a stav podzemních
vod stabilizován. Za pøedpokladu zachování pøírodní rovnováhy lze
oèekávat dalí postupné zlepování kvalitativních ukazatelù tìchto
vod. Pokusné vypoutìní neèitìných dùlních vod probíhá v souladu
s rozhodnutími bez vánìjích potíí a v plánu je prodlouení èasové
øady dat na cca 3 roky nepøetritého sledování. Bìhem roku 2013 byl
zahájen zkuební provoz mokøadu k ovìøení doèiovacích moností
mokøadu, jako alternativního zpùsobu èitìní. Provoz mokøadu nemá
na zpùsob vypoutìní dùlních vod vliv. Prvotní data slouí ke zlepení funkcí mokøadu tak, aby mohla být stavba zkolaudována a dlouhodobì provozována.
Loisko Vítkov II je dlouhodobì zatopeno s nemìnným a stabilizovaným stavem.
Na loisku Okrouhlá Radouò je stav podzemních dùlních vod
rovnì stabilizován, pøièem ÈDV je provozována pouze pro èitìní
dùlních vod èerpaných z jámy è. 9, prùsakových vod z odvalu j. è. 9
a louicího plata. Vody z výronu za komínem po opìtovném zahájení
èerpání dùlních vod z jámy od února 2011 ji nevytékají.
Na loisku Kutná Hora nedoznala kvalita èerpaných dùlních vod
zásadní zmìny.
Na bývalé výsypce lomu Hájek u Karlových Varù byly odebrány
první vzorky na novém profilu u rybníka Horní tít a k mìøení kontinuálního odtoku vod pøímo z výsypky. V souèasné dobì se hodnoty
zpøesòují a prùbìnì se vyhodnocují. V uplynulém období pokraèovalo sledování zahrnující hydrologický, klimatický a hydrochemický
monitoring. Výsledky nevyboèují z dlouhodobých prùmìrù. Zaznamenán byl opìt mírný pokles kontaminantù ve vodách na výstupu
z výsypky.
V souladu se schváleným programem monitoringu byly v oblasti
Mydlovary v prùbìhu roku 2013 provedeny 2 série odbìrù vzorkù
(firma Merced, a. s.) a laboratorních analýz (laboratoø ANECLAB,
s. r. o.) z vrtù monitorovací sítì. Výsledky vech provedených rozborù byly kompletovány v jednotnou databázi, metodicky i obsahovì
kompatibilní s dosavadními monitorovacími pracemi. Nejvíce zneèitìnými oblastmi sledovaného území jsou, stejnì jako v pøedcházejících letech, oblast jihozápadnì od odkalitì K III a na ni navazující
oblast jinì a jihozápadnì od odkalitì Triangl ve smìru proudìní
podzemní vody smìrem k obcím Mydlovary a Zahájí. Zdroji zneèitìní jsou v této oblasti odkalitì bývalé úpravny uranových rud
MAPE Mydlovary, pozùstatky bývalé tìby lignitu a v jiní èásti území se projevuje i vliv ukládání struskopopílkových smìsí do odka-

litì Triangl. Zneèitìné podzemní vody postupují dále k jihu a jihozápadu rychlostí pøiblinì 20 m.rok1, pøièem dominantním prostøedím transportu jsou zbytky uhelné sloje a uhelných hornin.

2.4 Uhelné lokality o. z. ODRA Ostrava
Pøírodní podmínky v dùlních kolektorech vykazují mírné nerovnomìrnosti a heterogenity hydraulického a hydrochemického pùvodu,
pøièem úplná stabilita a homogennost se nedá, vzhledem k pøírodnímu prostøedí, pøedpokládat.
Pøes srákovì deficitní úhrny v nìkterých mìsících roku 2013 nedolo v toku Ostravice k extrémním
hydrologickým pomìrùm a ze strany
správce  Povodí
Odry, s. p. nebylo
pøistoupeno k regulaènímu opatøení,
které by ve svém
dùsledku znamenalo zastavení nebo
Èerpací stanice na 8. patøe VJ
omezení
èerpání
dùlních vod z vodní
jámy Jeremenko. V mìsíci øíjnu dolo k výraznému, ne vak maximálnímu, navýení retenèní kapacity podzemního kolektoru.
Obecnì platí, e provozu vodní jámy Jeremenko (VJJ) i vodní jámy
ofie (VJ) je a bude nutno vìnovat nadále pozornost a pøizpùsobovat reim èerpání a vypoutìní aktuální situaci.

3

OVZDUÍ

3.1 Zdroje zneèiování ovzduí
V roce 2013 bylo v DIAMO, s. p. provozováno celkem 17 vyjmenovaných stacionárních zdrojù, uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu
è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduí, a dalích 140 stacionárních zdrojù, které nejsou zdroji zneèiování ovzduí ve smyslu zákona
o ochranì ovzduí.
Tabulka è. 3.11 Pøehled stacionárních zdrojù zneèiování ovzduí
Vyjmenované*
Nevyjmenované
VOJ / ZZO
spalovací
jiné
spalovací
jiné
o. z. TÚU
3
1
0
6
o. z. GEAM
4
5
119
4
o. z. SUL
0
1
1
0
o. z. ODRA
3
0
8
2
Souèet
10
7
128
12
Celkem
17
140
* Stacionární zdroje zneèiování ovzduí (ZZO) v pøíloze è. 2 k zákonu è. 201/2012 Sb.
Vyjmenované spalovací zdroje zneèiování ovzduí pøedstavuje
10 spalovacích zdrojù, kterými jsou 2 výtopny  Strá a ZBZS (kód
1.1) a 1 záloní zdroj (kód 1.2) na o. z. TÚU, 2 kotelny  ZCHÚ a RI
(kód 1.1) a 2 záloní dieselagregáty (kód 1.2) na o. z. GEAM, a 3 kotelny  Jeremenko a Heømanice (kód 1.1) na o. z. ODRA.
Vyjmenované jiné zdroje zneèiování ovzduí pøedstavuje 7 jiných zdrojù, kterými jsou vysokoteplotní redukce oxidu dusíku (kód
11.3) na o. z. TÚU, výduchy hlavní výroby ZCHÚ (kód 11.5), povrchová úprava tryskáním (kód 4.12), technologické èistírny odpadních vod (kód 2.6), technologie zpracování døeva (kód 7.7) a skládka
TKO Bukov (kód 2.2) na o. z. GEAM a odkalitì Mydlovary (kód
11.1) na o. z. SUL.
Nevyjmenované spalovací zdroje zneèiování ovzduí pøedstavuje 128 spalovacích zaøízení pro lokální vytápìní provozních
a správních objektù odtìpných závodù.
Nevyjmenované jiné zdroje zneèiování ovzduí pøedstavuje
12 jiných zdrojù, kterými jsou absorpce amoniaku NDS 10 a NDS
ML, pøíprava vápenného mléka NDS 10 a NDS ML, vápenné hospodáøství NDS 6, suárna uranového koncentrátu VÚ è. 2 na o. z. TÚU,
mlýnice ZCHÚ, vìtrací stanice R6, R4, odkalitì KI, KII a suárna
uranového koncentrátu na o. z. GEAM a hlavní dùlní ventilátor a degazaèní stanice VJJ a VJ na o. z. ODRA.

3.2 Emise a poplatky
Na základì skuteèného mnoství zneèiujících látek (TZL, NOx,
SO2, CO, CxHy a dalí) emitovaných v pøedcházejícím kalendáøním
roce byla stanovena výe poplatkù z jednotlivých zdrojù zneèiování
ovzduí (ZZO). V souladu s platným zákonem o ochranì ovzduí byl
orgánem ochrany ovzduí vymìøen poplatek v roce 2013 pouze za
zdroj odkalitì Mydlovary, a to ve výi 176 100 Kè.
Vypoètené poplatky za rok 2013 byly oznámeny a souhrnná provozní evidence pøedána pøísluným orgánùm ochrany ovzduí prostøednictvím integrovaného systému plnìní ohlaovacích povinností
www.ISPOP.cz. Výe vypoètených poplatkù, s ohledem na nízké
emise zneèiujících látek v roce 2013, èiní ménì ne 50 000 Kè,
a tudí budou zneèiující látky od poplatku v roce 2014 osvobozeny.
Tabulka è. 3.21 Pøehled emisí a uhrazených poplatkù v roce 2013
VOJ / ZZO
o. z. TÚU
o. z. GEAM
o. z. SUL
o. z. ODRA
Celkem

TZL
0,006
0,111
5,460
0,003
5,580

NOX
10,610
3,660
0,228
14,498

Zneèiující látka [t]
SO2 CO CXHY NH3 CH4
0,060 0,623 0,360 - 4,675 0,022
0,002 0,000 0,013 0,062 0,983 0,013 4,675 0,022

Poplatek
celkem* [Kè]
11 700
4 488
22 900
200
39 288

* Od poplatku se, podle § 15 odst. 3 zákona è. 201/2012 Sb., osvobozují zneèiující látky, u nich celková výe poplatkù za pøedchozí
poplatkové období èiní ménì ne 50 000 Kè.

V porovnání s pøedcházejícím rokem dolo v roce 2013 k celkovému poklesu emisí u vech sledovaných zneèiujících látek. Nejvýznamnìjí pokles byl zaznamenán u praného spadu tuhých zneèiujících látek pøi sanaci odkali o. z. SUL v Mydlovarech, kde probíhá
intenzívní návoz a ukládání sanaèních a rekultivaèních materiálù.
Hodnota roèních emisí tuhých zneèiujících látek (TZL) se zde oproti pøedelému roku sníila z 58,76 t na 5,46 t. Tento rapidní pokles vykázaného mnoství emisí úzce souvisí s objemem navezených materiálù (v roce 2013 byl návoz nií o 48 % ne v roce pøedchozím) a pøedevím pak se zmìnou metodiky výpoètu (zápoèet rekultivovaných
ploch odkali), schválenou rozhodnutím Krajského úøadu Jihoèeského kraje è.j. KUJCK 70286/2013/OZZL ze dne 19. 12. 2013.
Zjiovány, vykázány a ovìøeny byly také emise skleníkových plynù (oxid uhlièitý) na dvou energetických spalovacích zaøízeních (výtopna o. z. TÚU s tepelným pøíkonem 45,00 MW a kotelna o. z.
GEAM s tepelným pøíkonem 44,95 MW), provozovaných v souladu
s povolením k emisím oxidu uhlièitého (CO2) podle zákona
è. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynù.
Tabulka è. 3.22 Emise CO2 a roèní bilance povolenek
VOJ /
Spalovací
zaøízení
o. z. TÚU
o. z. GEAM
Celkem

Vykázané
mnoství
emisí CO2
[t.rok-1]

Pøidìlené*
mnoství
povolenek
[EUA]

Vyøazené**
mnoství
povolenek
[EUA]

18 383
13 163
31 546

16 420
13 330
29 750

19 254
15 138
34 392

Meziroèní
bilance
emisí CO2
[t]
- 871
- 1 975
- 2 846

* Alokace povolenek pro 1. rok obchodovacího období 2013 a 2020.
** Vyøazené mnoství povolenek, odpovídající mnoství emisí, vykázanému v pøedchozím roce postupem podle zákona è. 383/2012 Sb.
Uvedená energetická spalovací zaøízení o celkovém instalovaném
tepelném pøíkonu 89,95 MW vyprodukovala 31 546 tun CO2 co je
o 8,3 % ménì ne v roce pøedchozím, avak o 5,7 % více ne umoòoval ekvivalentní poèet pøidìlených povolenek pro emise skleníkových plynù (EUA) pro 1. rok obchodovacího období 2013 a 2020.
Na sníení mnoství emisí CO2 oproti pøedchozímu roku mìl pøedevím vliv pøechod na zemní plyn, jako výhradní palivo na o. z. TÚU,
a nií výroba tepla v dùsledku technologické odstávky výroby na
o. z. GEAM.
Uvolòování dùlních plynù (metan, oxid uhlièitý) do ovzduí je systematicky monitorováno na vodní jámì Jeremenko a na vodní jámì
ofie o. z. ODRA Ostrava. Zjiované hodnoty jsou dlouhodobì nízké a koncentrace ve výduných dùlních vìtrech pod pøípustnými mezemi. V roce 2013 dosáhly prùmìrné
absolutní exhalace CH4 na VJJ
1 509 m3.24 h1 s prùmìrnou koncentrací 0,06 % a na VJ
2 536 m3.24 h1 s prùmìrnou koncentrací 0,08 %. Hodnoty exhalací
CO2 na VJJ dosáhly 1 344 m3.24 h1
s prùmìrnou koncentrací 0,05 %
a na VJ 1 996 m3.24 h1 s prùmìrnou koncentrací 0,06 %.
Monitorování radonu
Radiaèní zátì ivotního prostøedí systémem AlphaGuard
(Dg  dávkový pøíkon záøení gama,
EOAR  ekvivalentní objemová aktivita radonu, 238U  uran 238 a 226Ra
 radium 226 v praném spadu a dalí) byla sledována podle programù
monitorování schválených SÚJB. Vyhodnocení výsledkù monitorování
velièin, parametrù a skuteèností dùleitých z hlediska radiaèní ochrany
je provedeno v samostatné zprávì (Z03ØPsp2201).
Exhalacemi ze zdrojù zneèiování ovzduí, provozovaných
DIAMO, s. p., nebyla v hodnoceném období zpùsobena ani vyèíslena
ádná koda na lesních porostech.

3.3 Pøehled èinnosti na úseku ochrany ovzduí
V rámci preventivních opatøení byly pøed zahájením topné sezóny
provedeny revize a seøízení vech spalovacích zdrojù, kontroly spalinových cest a úèinnosti spalování. Provedena byla rovnì pøedepsaná
autorizovaná mìøení emisí, která potvrdila dodrování emisních limitù u vech ZZO provozovaných v rámci DIAMO, s. p.
Sníení emisí zneèiujících látek (pøedevím TZL, NOx, SO2, CO
a CO2) bylo dosaeno pøijetím pøedevím dùsledných a systematických opaøení v boji proti pranosti, úpravou technologických celkù
stacionárních zdrojù zneèiování a zmìnou topných médií ve spalovacích zaøízeních.
Pranost byla pøedevím na provozech o. z. GEAM Dolní Roínka
a o. z. SUL Pøíbram eliminována dùkladnou oèistou nákladních vozidel (pøeprava uranové rudy, návoz sanaèních materiálù apod.) a pravidelným skrápìním a oèistou pøepravních tras. Významným pøínosem bylo rovnì zprovoznìní eleznièní vleèky pro návoz sanaèních
a rekultivaèních materiálù v Mydlovarech a postupné a trvalé sniování povrchu praných pláí na odkalitích.
Na výtopnì o.
z. TÚU ve Strái
pod Ralskem byla
odpojena soustava spalování topných olejù (TTO,
LTO) s pøechodem na spalování
výhradnì zemního plynu.
Na o. z. ODRA
Ostrava je ji od
Výtopna o. z. TÚU
roku 2006 vyuíStrá pod Ralskem
vána geotermální
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energie èerpaných dùlních vod z VJJ (instalována 3 tepelná èerpadla
o celkovém výkonu 79,5 kW) v kombinaci s plynovou kotelnou pro
vytápìní provozních a správních objektù. Provozem tepelných èerpadel dolo vedle sníení emisí také k celkové úspoøe 21 942 m3 zemního plynu pøi vytápìní areálu Jeremenko.
Eliminace uvolòování metanu (CH4) do ovzduí z degazaèní stanice
na vodní jámì ofie je od roku 2007 zajiována jeho spalováním v kogeneraèní jednotce. V uplynulém roce bylo z degazaèní stanice vyuito
898 663 m3 100% CH4. Spálením bylo vyrobeno 7 597 MWh silové
energie a 8 141 GJ tepla, které bylo vyuito k vytápìní areálu ofie.
Vyuíváním geotermální energie dùlních vod a spalováním metanu
dolo, vedle významné úspory neobnovitelných zdrojù, také k dùleitému sníení celkové zátìe ovzduí zneèiujícími látkami v ostravské oblasti.

4 KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU
Výsledky monitoringu kontaminace míst, resp. pùdy a biologického materiálu, za rok 2013 neprokázaly významné íøení nebo nárùst
zneèitìní a potvrdily dlouhodobì konsolidovaný stav, resp. probíhající procesy pøirozené atenuace. V jednotlivých oblastech a lokalitách
je pak situace následující.

4.1 Uranová lokalita o. z. TÚU Strá pod Ralskem
Kontaminaci pùd v oblasti Strá pod Ralskem pøevánì zpùsobují
dílèí úniky technologických roztokù na vyluhovacích polích dolu
chemické tìby. Vyhodnocení rozsahu zneèitìní pøedstavuje odhad
objemu a druh uniklé závadné látky, objem roztoku vsáklého do pùdy, výsledky chemických analýz mimoøádného odbìru vzorkù pùdy
a zpùsob sanace zasaeného místa. Pøi úniku vìtím ne 1 m3 je mìøen pøíkon efektivní dávky záøení gama a pøi pøekroèení hodnoty
0,5 µGy.h1 následuje vymístìní a odvoz kontaminované pùdy na odkalitì Strá.
V uplynulém roce dolo k 10 únikùm technologických roztokù,
zpùsobených prasklinami ve svárech polyetylénového potrubí.
Uniklý objem, resp. objem roztokù vsáklých do pùdy, se pohyboval
v rozmezí od 0,1 do 0,5 m3. Celkem za rok uniklo 5,4 m3 roztokù,
z toho do pùdy se vsáklo 3,4 m3 roztokù, které byly likvidovány
neutralizací mletým vápencem na pH = 5,5 insitu, bez nutnosti vymístìní a sanaèního zásahu.
S ohledem na dlouhodobé vypoutìní zneèiujících látek do vod
a ovzduí je pravidelnì sledován a vyhodnocován také potenciál kumulace radionuklidù
v ivotním prostøedí v rámci
potravního øetìzce. Monitorována je kvalita povrchových vod
toku Plouènice,
analyzovány jsou
dnové sedimenty
toku a vzorky
biologických maZonální vzorkování na o. z. TÚU
teriálù. Analýzy
obsahu radionuklidù v mase a kostech ryb (AM,238U < 0,025 Bq.g1su.,
AM,226Ra < 0,030 Bq.g1su.) z toku Plouènice a v kulturních plodinách
(AM,238U < 0,104 Bq.g1su., AM,226Ra < 0,030 Bq.g1su.) pìstovaných
na zemìdìlské pùdì o. z. TÚU v hodnoceném roce neprokázaly jejich
kumulaci v míøe významnì ovlivòující kritickou skupinu obyvatel
v okolních obcích.

4.2 Uranové, rudné a uhelné lokality o. z. GEAM
Dolní Roínka
Analýzy pùd v oblasti Dolní Roínka ji døíve prokázaly, a systematické monitorování sloek P i nadále potvrzuje, e nedochází
k íøení kontaminace vlivem pokraèující tìby a zpracování uranové
rudy. V nejzatíenìjí lokalitì prùmyslovou èinností o. z. GEAM, tj.
v obci Roná, bylo zjitìno pouze podlimitní zneèitìní radionuklidy,
které nepøedstavuje zátì ivotního prostøedí a obyvatel.
Kontaminace biologického materiálu byla zjiována stanovením
hmotnostní aktivity uranu (238U) a radia (226Ra) ve vzorcích zemìdìlských plodin z okolí tìebního a úpravárenského areálu v Roné
a ve vzdálených lokalitách v katastru obcí Licomìøice, Skryje
a Nalouèany. Analýza zemìdìlských plodin (oves, jeèmen, penice, ito, hoøèice a brambory), provedená SÚJCHBO, v. v. i. v Kamenné, zjistila ve vzorcích hodnoty AM,238U < 3,20 Bq.kg1
a AM,226Ra < 0,48 Bq.kg1. Pøekroèení zásahové ani vyetøovací
úrovnì objemové aktivity uranu (238U = 47,0 Bq.kg1) a radia (226Ra
= 8,0 Bqk.g1) v biologickém materiálu nebylo prokázáno. Výsledky monitorování byly pouity pro výpoèet roèního zhodnocení ozáøení kritické skupiny obyvatel.

4.3 Uranové a rudné lokality o. z. SUL Pøíbram
Zdroj kontaminace pùd a biologického materiálu na lokalitách ve
správì o. z. SUL Pøíbram pøedstavují zejména staré odvaly, odkalitì
a prùsaky nebo výrony kontaminovaných dùlních vod. Z výsledkù
pravidelného sledování vyplývá, e nejrizikovìjí jsou na Pøíbramsku prùsaky vod z odvalù po tìbì uranu (odval . è. 2, 15, 9, 11A
a 19) a odvaly, kde probíhá odtìování a pøepracování na kamenivo
(odval . è. 16). Obdobná situace s uvolòováním radionuklidù do ivotního prostøedí po odtìování odvalù je v Zadním Chodovì
a v nìkterých lokalitách Kruných hor. Zdrojem kontaminace v oblasti Mydlovary jsou odkalitì po bývalé chemické úpravnì uranu.
Výsledky analýz vzorkù pùdy, pravidelnì odebírané ze záplavového
území Dubeneckého potoka v bývalé tìební oblasti Bytíz, prokazují,
e kontaminace pùd je v rùzných èástech území velmi odliná a závislá na vnìjích vlivech. Zjitìná hmotnostní aktivita uranu (AM,238U =
294 Bq.kg1) je v porovnání s pøedchozím rokem mírnì vyí, pøièem

nebyla prokázána
souvislost
zvýených hodnot ve vzorcích
pùdy s povodòovým stavem na
toku Dubeneckého potoka v období kvìten a
èerven minulého
roku. Je dùvodné
se domnívat, e
vyí hodnoty
mohly být zpùsobeny zemními pracemi v daném území, hlubí orbou pùdy apod.
Hodnoty radia (AM,226Ra = 53 Bq.kg1) v pùdních vzorcích jsou v porovnání s pøedchozím obdobím bez významných zmìn. Také pravidelná analýza vzorkù zemìdìlských plodin (koøenová zelenina), zalévaných vodou z Dubeneckého potoka, zjistila v roce 2013 hodnoty pouze pod mezí detekce nebo na úrovni pøírodního pozadí
(AM,238U < 0,89 Bq.kg1 a AM,226Ra < 0,16 Bq.kg1). Zjitìné hodnoty
zde trvale dokládají nevýznamné riziko pøenosu radionuklidù do
potravního øetìzce. V souvislosti s nepøíznivou situací v období pøívalových deù (kvìten, èerven), spojených se záplavami, byla na základì výpoètu z ingesce potravin navýena hodnota úvazku efektivní dávky na 45 µSv.rok1. Navýení je z dùvodu vyích prùmìrných hodnot
obsahu radionuklidù na odbìrovém místì ID 124 (Dubenecký potok 
rybníèek pod . è. 17) ovlivnìných vodami v období záplav
(UNAT = 1,07 a 1,87 mg.l1). Pro výpoèet za rok 2013 byla pouita
prùmìrná hodnota UNAT = 0,458 mg.l1.
Dalím sledovaným tokem v oblasti Pøíbram je øeka Kocába. Ve
spolupráci s Doc.
RNDr. Zdeòkem
Adámkem, CSc.,
z Ústavu biologie
obratlovcù
AV
ÈR, v. v. i., je pravidelnì sledováno
sloení makrozoobentosu,
obsah
tìkých kovù (Cu,
Zn) a radionuklidù
(238U, 226Ra) ve
svalovinì rybího
Odbìr vzorkù vod Krahulov - Nuèice
masa (kapr obecný). Provedené
analýzy neprokázaly zvýený obsah tìkých kovù a obsah sledovaných radionuklidù pøetrvává hluboce pod pøípustnými hodnotami pro
nezávadné rybí maso.
V oblasti Zadní Chodov je lokalizována plonì omezená kontaminace území, zasaeného výronem dùlních vod v roce 2005. S ohledem
na skuteènost, e zde nebyla prokázána jiná kontaminace, ne radionuklidy, je zde monitoring zamìøen na jejich obsah v pùdì a v popelu
travin, sklízených v místech ovlivnìných výronem, a pro srovnání
i mimo nìj. Výsledky analýzy vzorkù pùdy (AM,238U = 197 Bq.kg1,
AM,226Ra = 80 Bq.kg1) a travin (AM,238U < 0,53 Bq.kg1, AM,226Ra
< 0,13 Bq.kg1), provedené SÚJCHBO, v. v. i., dokládají setrvalý stav
kontaminace zasaeného území a v porovnání se vzorky z nezasaeného území prokazují, e zde nedochází k pøenosu této kontaminace do
sledovaných biologických materiálù.
Dlouhodobé sledování vývoje zneèitìní vod vytékajících z tìlesa
bývalé výsypky lomu Hájek u Karlových Varù bylo v roce 2013 rozíøeno o výzkumné a prùzkumné práce, provádìné v rámci technickoekonomické studie sanace této výsypky. Z pravidelných analýz vzorkù
sedimentù Ostrovského potoka a vzorkù ryb, odchycených z rybníkù
Ostrovské rybnièní soustavy (rybník Horní tít), stejnì tak jako z dosud provedených výzkumných prací vyplývá, e i pøes pøetrvávající
nepøíznivý vývoj kontaminace podzemních a povrchových nejsou
v potoèních sedimentech ani v biologickém materiálu z okolí výsypky
zachyceny významnì zvýené hodnoty koncentrací zneèitìní
chlorbenzenem (CB) a hexachlorcyklohexanem (HCH).
Sledování
Kontaminované vody výsypky Hájek
a vyhodnocování biosféry odkali v oblasti
Mydlovary
je provádìno a vyhodnocováno ve spolupráci se Zemìdìlskou
fakultou Jihoèeské univerzity
v Èeských
Budìjovicích, a to ve tøíletém intervalu. Výsledky posledního sledování z roku 2012 potvrdily dlouhodobý trend postupného sniování,
resp. stabilizace, obsahu tìkých kovù ve sledovaných vzorcích
a neprokazují jejich významný pøenos do potravního øetìzce. Zvýené
limitní hodnoty byly zaznamenány v nìkolika pøípadech u rostlin rostoucích pøímo na odkalitích a u plodin pìstovaných v jejich pøímé
blízkosti. Ve vech pøípadech se jednalo o molybden. U tìkých kovù
byl v rostlinách zaznamenán pouze podlimitní obsah a u drobných
savcù byly pøekroèeny limitní hodnoty nìkterých tìkých kovù. Hodnoty radionuklidù (uran, radium) jsou, jak u plodin, tak u biologických
vzorkù, ji trvale na hranici detekce.
Uovka obojková (Natrix
natrix), Moldava

provozù ostravské tìební oblasti. Pøevánì jde o zbytkové nadlimitní zneèitìní pùd nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL)
s maximálními hodnotami 8 930 mg.kg1, popø. polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). V areálu Trojice byly zjitìny také
tìké kovy (Pb, Hg), kyanidy (CN-celk), fenoly a BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).
Z výsledkù prùzkumu a provedené analýzy rizik vyplývá, e významný sanaèní zásah k odstranìní ovìøeného zneèitìní si ádá pouze areál Trojice a verma  Mariánské Hory. Lokality ofie
a Barbora, a areály Koblov, Hruov, Pokrok a Paskov patøí také
mezi místa s pøetrvávající kontaminací, avak nepøedstavují významné riziko pro ivotní prostøedí a obyvatele s nutným sanaèním opatøením. K postupnému zlepování stavu pøispívá rovnì pøíznivý vývoj
prokázané pøirozené atenuace zneèitìní.
Ostatní lokality bývalých dùlních provozù ostravské oblasti ve
správì o. z. ODRA jsou ji bez významného zneèitìní a rizika ohroení zdraví obyvatel a ekosystémù.
Kontaminace horninového prostøedí, pocházející ze skládky odpadù rafinerie olejù  laguny Ostramo, pøedstavují pøedevím NEL.
Celkové zneèitìní horninového prostøedí pod lagunami R1, R2, R3,
R0 a v jejich bezprostøedním okolí je ovìøeno a jako sanaèní limit byla vymezena cílová koncentrace NEL 15 g.kg1. Rozsáhlý projekt nápravných opatøení byl zahájen v roce 2008, jeho realizace sdruením
firem Èistá Ostrava dosud trvá.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ
5.1 Bilance odpadového hospodáøství
V roce 2013 byla produkce odpadu témìø shodná s rokem 2012. Na
o. z. TÚU Strá pod Ralskem a o. z. ODRA Ostrava byl nárùst zhruba
o 100 tun, na o. z. SUL Pøíbram byl naopak pokles o 467 tun.
Tabulka è. 5.11 Pøehled produkce odpadù za posledních pìt let
VOJ
ØSP DIAMO
o. z. TÚU
o. z. GEAM
o. z. SUL
o. z. ODRA
Celkem

2009
82
598
2 842
4 240
1 753
9 515

Produkce odpadù [t]
2010
2011
2012
29
41
32
1 083
947
2 506
3 297
3 281
2 112
5 718
7 066
10 474
2 261
16 266
5 527
12 388
27 601
20 651

V produkci smìsného komunálního odpadu v roce 2013 dolo ke
sníení o 103 tun a její výe tak klesla opìt na úroveò roku 2011.
Pøedchozí nárùst v roce 2012 byl zpùsoben likvidací èerných skládek
na pozemcích ve správì DIAMO, s. p.
V rámci oddìleného sbìru vyuitelných sloek z komunálního odpadu bylo v DIAMO, s. p. vytøídìno 19,381 tun papíru, 6,765 tun
plastu a 1,462 tun skla. Pøi pøedávání odpadù oprávnìným osobám se
zohledòovaly zpùsoby dalího nakládání s odpadem a upøednostòovalo se jeho materiálové nebo energetické vyuití. Z celkového mnoství odpadù vyprodukovaných DIAMO, s. p. bylo 63 % dále vyuito.

5.2 Nakládání s odpady
Výdaje na odpadové hospodáøství v roce 2013 pøedstavují pøedevím náklady v oblasti pøevzetí (vyuití a odstranìní) odpadù, realizované v rámci smluvních vztahù s oprávnìnými osobami podle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech ve znìní pozdìjích pøedpisù. Stále více je také vyuívána monost zpìtného odbìru pouitých výrobkù, která je dána § 38 zákona o odpadech, èím dochází ke sníení
nákladù.
Graf è. 5.21 Pøehled produkce odpadù podle hlavních skupin
 kategorie N

Graf è. 5.22 Pøehled produkce odpadù podle hlavních skupin
 kategorie O

4.4 Uhelné lokality a laguny o. z. ODRA Ostrava

Na Ostravsku je prostorovì omezené zneèitìní zemin a horninového prostøedí prokázáno v 8 lokalitách a areálech bývalých dùlních

2013
29
2 634
2 101
10 007
5 627
20 398
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STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p. ZA ROK 2013
DOKONČENÍ ZE STR. 5

Za DIAMO, s. p. tak bylo odevzdáno 14,53 tun pneumatik, 1,31 tun
baterií, 3 284 ks záøivek, 4,68 tun teplonosných olejù a 8,34 tun vyøazeného elektrozaøízení, z toho 5,71 tuny bylo odevzdáno prostøednictvím REMA systému.

v roce 2013 nacházelo celkem 178 úloných míst po tìbì, úpravì
a zpracování nerostných surovin o celkovém objemu uloeného materiálu 140,30 mil. m3 na ploe 1 352,37 ha.
Tabulka è. 6.12 Pøehled úloných míst podle druhu tìené suroviny
Druh tìené suroviny

poèet
Uranové rudy
72
Polymetalické a ost. rudy 78
Èerné uhlí, lignit
4
Celkem
154

Tabulka è. 5.21 Ekonomická bilance odpadového hospodáøství
Náklady na odstranìní/vyuití [tis. Kè]
2010 2011 2012 2013
ØSP DIAMO
54
67
62
58
o. z. TÚU
1 272 1 015 1 908 1 126
o. z. GEAM 2 454 1 155
738
863
o. z. SUL
4 846 4 992 3 232 3 596
o. z. ODRA
348
498
410 1 182
Celkem
8 974 7 727 6 350 6 825
VOJ

Zisk z prodeje/výkupu [tis. Kè]
2010 2011 2012 2013
0
22
6
0
1 416 2 498 5 308 3 952
319 1 393 1 712 654
1 705 4 071 1 876 2 895
4 731 8 377 4 446 3 964
8 171 16 361 13 348 11 465

Zdroje pøíjmù jsou pøedevím z provozování zaøízení k vyuívání
a odstraòování odpadù a z prodeje odpadù, jako jsou barevné kovy
a elezný rot.

5.3 Pøehled èinnosti na úseku odpadového hospodáøství
Krajský úøad Kraje
Vysoèina schválil 9.
zmìnu integrovaného
povolení platného pro
skládku tuhého komunálního odpadu (TKO)
Bukov, provozovanou
o. z. GEAM Dolní Roínka. Byl udìlen souhlas ke zmìnì zpùsobu
odplynìní
skládky.
Smlouva o výhradní
dodávce a odbìru
skládkového plynu je podepsána s firmou Tepelné zásobování, a. s.,
Brno.
Na rekultivované ploe skládky nebezpeèných odpadù Pozïátky
probíhal pravidelný mìsíèní monitoring pøirozené atenuace zajiovaný Sdruením Pozïátky.
V dubnu byly na lokalitì Kutná Hora  Kaòk o. z. SUL Pøíbram
zahájeny ovìøovací zkouky technologie zakládkového zaøízení (zaøízení na vyuívání odpadù podle § 14 zákona è. 185/2001 Sb.). Na základì výsledkù zkouek byly upraveny vynáecí neky pod sily
a upraven systém øízení. Souhlas Krajského úøadu Støedoèeského kraje se zahájením zkuebního provozu byl vydán 16. 7. 2013. Trvalý
provoz bude mono zahájit po dokonèení legislativního procesu (ze
zaøízení bude vystupovat výrobek s platným certifikátem).
V souvislosti s plánovanou akcí Likvidace UKVÈDV a zbytkové
objekty na Zadním Chodovì byla pøíslunému úøadu podána ádost
o souhlas s provozováním zaøízení. Rozhodnutí Krajského úøadu
Plzeòského kraje nabylo právní moci dne 10. 10. 2013. Do zaøízení
mohou být pøijímány tøi druhy odpadù  17 01 07 (Smìsi nebo oddìlené frakce betonu, cihel, taek a keramických výrobkù neuvedené
pod èíslem 17 01 06), 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod èíslem 17 05 03) a 17 05 06 (Vytìená hluina neuvedená pod èíslem
17 05 05).
Na základì ádosti o. z. SUL vydal dne 1. 11. 2013 Krajský úøad
Støedoèeského kraje rozhodnutí o souhlasu k provozování zaøízení
k vyuívání odpadù pro Zaøízení k vyuívání odpadù na lokalitì Milín v rámci stavby Likvidace areálu nakládky uranových rud a kameniva Milín. V souladu s vydaným rozhodnutím mùe být v této
oblasti vyuívána zemina 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod
èíslem 17 05 03) a hluina 17 05 06 (Vytìená hluina neuvedená pod
èíslem 17 05 05). Demolièní práce byly zahájeny v prosinci 2013.
V roce 2013 byla na úseku odpadového hospodáøství ze strany orgánù státní správy provedena jedna kontrola s výsledkem bez závad
a zjevných nedostatkù.
Hydroosev skládky TKO Bukov
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NAKLÁDÁNÍ S TÌEBNÍM ODPADEM

DIAMO, s. p. nakládá s tìebním odpadem, resp. s materiály z tìby a úpravy nerostných surovin, v souladu s platnými právními pøedpisy a povoleními správních úøadù a ukládá je na úloná místa (odvaly, odkalitì), resp. na místa k tomu urèená.

6.1 Úloná místa
Pøehled úloných míst (odvaly, výsypky a odkalitì) je v DIAMO,
s. p. veden v pracovní databázi DEPONIE v rámci jednotného informaèního systému \\DIOS. Poèet a parametry úloných míst ve správì
s. p. se mìní s postupem tìebních, likvidaèních a rekultivaèních prací, s procesem jejich uzavírání a s pøevzetím, pøevodem nebo prodejem jednotlivých objektù.

Odvaly
plocha [m2]
2 599 778
877 065
1 740 988
5 217 831

Odkalitì
objem [m3] poèet plocha [m2] objem [m3]
38 028 079 19 5 945 496 51 318 148
4 173 266 5 2 360 388 19 994 000
26 786 300 0
0
0
68 987 645 24 8 305 884 71 312 148

6.2 Tìební odpad a materiály související s hornickou
èinností
Ve státním podniku DIAMO se jedná o dvì základní skupiny materiálù. První skupinu tvoøí tìební odpad podle zákona è. 157/2009
Sb., o nakládání s tìebním odpadem a o zmìnì nìkterých zákonù,
spolu s produkty z hornické èinnosti ve smyslu § 14 písm. f) vyhláky è. 307/2002 Sb., o radiaèní ochranì, které vznikly z tìby
a úpravy uranových rud (haldovina, rmut, kaly z èitìní dùlních vod
apod.). Druhou skupinu pøedstavují materiály související s hornickou èinností, které jsou kontaminovány radionuklidy, se kterými pøily do styku pøi tìbì,
pøepravì a úpravì uranoOdtìování kalù z okalitì I Bytíz
vých rud (kontaminovaná
zaøízení, objekty, pouité
pracovní odìvy a pomùcky ap.) nad míru, umoòující jejich uvolòování
do ivotního prostøedí.
Za rok 2013 DIAMO,
s. p. vyprodukoval celkem 730 918,4 tun tìebního odpadu, resp.
materiálù souvisejících
s hornickou èinností, z toho 194 818,0 tun, tj. 26,7 %, tvoøí tìební
odpad (haldovina, rmut) z tìby a úpravy uranu na loisku Roná.
Zbývajících 536 100,4 tun, tj. 73,3 %, pøedstavují kaly ze sanace loiska Strá, kaly z èitìní dùlních vod, vrtný výplach, radionuklidy
kontaminované materiály  kovový rot, pouité ochranné pomùcky
apod.).
Tabulka è. 6.21 Pøehled produkce tìebního odpadu a materiálù
souvisejících s hornickou èinností
VOJ
o. z. TÚU
o. z. GEAM
o. z. SUL
o. z. ODRA
Celkem

Hmotnost produkce [t]
v hodnoceném roce 2013
526 816,2
198 666,6
5 435,6
0,0
730 918,4

celkem *
15 949 149,1
15 484 862,7
457 655,0
42 102 000,0
73 993 666,8

* Od zahájení ukládání produkce, resp. od doby platnosti pøísluného
rozhodnutí.
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SANACE A REKULTIVACE

Sanaèní a rekultivaèní práce jsou postupnì provádìny na urèených
plochách, uvolnìných po ukonèené tìbì a zpracování nerostných surovin, resp. po zaniklých prùmyslových aktivitách. Zrekultivované
plochy jsou vraceny pùvodním vlastníkùm nebo pøevádìny na nové
nabyvatele. V roce 2013 probíhaly sanaèní a rekultivaèní práce na
189,6 ha uvolnìných ploch a bylo na nì vynaloeno celkem 116,5
mil. Kè.
Na o. z. TÚU Strá pod Ralskem, v rámci zahlazování následkù
hornické èinnosti, pokraèovaly likvidaèní a sanaèní práce v areálech
bývalých tìebních závodù a pomocných provozù (hlavní vìtrací stanice DH I  Sever,
stavební
objekt
Sanace odkalitì KI Roná
NDS 6, areál vrtù
D1  D4, stavební
objekty ÈOV VP 9
a dalí). Rekultivace
probíhaly v oblasti
bývalého dolu Køiany I (4,4 ha),
drobné rekultivaèní
práce v rámci údrby rozpracovaných
Odkalitì K IV Mydlovary

Tabulka è. 6.11 Pøehled úloných míst ve správì DIAMO, s. p.
Ve správì VOJ
o. z. TÚU
o. z. GEAM
o. z. SUL
o. z. ODRA
Celkem

poèet
5
21
125
3
154

Odvaly
plocha [m2]
163 271
372 917
3 030 643
1 651 000
5 217 831

Odkalitì
objem [m3] poèet plocha [m2] objem [m3]
1 134 014 2 1 727 225 14 683 175
1 898 530 4 1 215 340 22 642 183
39 641 501 18 5 363 319 33 986 790
26 313 600 0
0
0
68 987 645 24 8 305 884 71 312 148

K nejvýraznìjím zmìnám pravidelnì dochází v oblasti Pøíbram
a Zadní Chodov (ve správì o. z. SUL), kde jsou odvaly zpracovávány na kamenivo, vyuívané pøevánì ve stavitelství.
Ve správì státního podniku DIAMO a jeho odtìpných závodù se

rekultivaèních akcí a vybraných sukcesních porostù byly provádìny
v oblasti Hamru na Jezeøe (6,7 ha) a na území vyluhovacích polí dolu chemické tìby Strá pod Ralskem (23,9 ha). Na rekultivaèní práce bylo vynaloeno 2,3 mil. Kè.

Na o. z. GEAM Dolní
Sanace odvalu Václav
Roínka probíhala realizace I. etapy sanace odkalitì K I v Roné. Byl
upraven povrch hrázového tìlesa s následným
hydroosevem (2 ha).
V areálu bývalého dolu
Zlaté Hory  Starý závod byla provádìna
pìstební péèe rekultivovaných  zalesnìných pozemkù (30 ha). Na poddolovaném území bývalých Jihomoravských
lignitových dolù Hodonín byly provedeny sanaèní práce v k. ú. Mikulèice  Tìice a Hovorany. Provedené sanaèní a rekultivaèní práce
si vyádaly 12,7 mil. Kè.
Na o. z. SUL Pøíbram probíhaly intenzivní práce na odkalitích
bývalé chemické úpravny uranu MAPE Mydlovary. Na odkalitì
K III, K IV/C2, K IV/E a K IV/R bylo v uplynulém roce navezeno
celkem 454,2 kt sanaèních a rekultivaèních materiálù. Z celkové
plochy odkali urèené k rekultivaci, tj. 222,1 ha, bylo ke konci
roku 2013 zrekultivováno celkem 166,6 ha, co pøedstavuje
74,7 %. Úplná rekultivace byla dokonèena na 2,4 ha a výplòovou
vrstvou bylo pøekryto 2,9 ha. Náklady v roce 2013 zde dosáhly
èástky 26,7 mil. Kè.
Na o. z. ODRA Ostrava pokraèovaly rekultivaèní práce na 10 rozpracovaných stavbách (34,5 ha) v lokalitách Ostrava, Fuèík
a Barbora, na které bylo vynaloeno 72,9 mil. Kè. V prùbìhu roku
byly dokonèeny práce na rekultivaci nad vleèkou, na rekultivaci
odvalu Oskar, sanace Salma, sanace sesuvu území bývalého dolu Urx
a dokonèeny pøípravné práce II. etapy sanace odvalu Václav. Proveden byl inenýrskogeologický prùzkum opìrné zdi v areálu Trojice.
V rámci projektu revitalizace Moravskoslezského kraje byly realizovány práce celkem na 9 stavbách (82,8 ha) za 1,9 mil. Kè. Ukonèena
byla stavba Rekultivace Rudná 5. stavba podél ul. Polanecká, kde
vlastní práce skonèily ji v roce 2012 a zahájeny byly pøípravné práce
(projektová dokumentace, správní øízení apod.) na dalích 8 stavbách
(308,7 ha).

ZÁVÌR
Státní podnik DIAMO sleduje pùsobení své èinnosti na ivotní prostøedí ve smyslu § 18 zákona è. 17/1992 Sb., o ivotním prostøedí ve
znìní pozdìjích pøedpisù. Monitorováno je ovlivnìní vech rozhodných sloek ivotního prostøedí vèetnì velièin, parametrù a skuteèností dùleitých z hlediska radiaèní ochrany, provádìných v souladu
s poadavky normy ÈSN EN ISO 9001:2009 a pøíslunými ustanoveními vyhláky SÚJB è. 132/2008 Sb.
Výsledky monitoringu ivotního prostøedí, který je systematicky
provádìn na jednotlivých odtìpných závodech podle schválených
programù, dokládají vliv èinnosti státního podniku DIAMO na ivotní prostøedí. Z vyhodnocení výsledkù monitoringu za rok 2013 vyplývá, e nedolo k závanému zneèitìní nebo pokození ivotního
prostøedí a stav jeho jednotlivých sloek se ve spravovaných lokalitách postupnì a trvale zlepuje.
Realizovaná sanaèní opatøení prokazatelnì pøináí poadovaný efekt.
Hornickou a jinou prùmyslovou èinností pùvodnì dotèené lokality se
úspìnì a citlivì zaèleòují zpìt do pøirozené krajiny. Sanovaná a revitalizovaná území jsou postupnì vracena pùvodním vlastníkùm nebo prodávána novým nabyvatelùm k dalímu smysluplnému vyuití.
Nicménì mezi pøetrvávající a tíivé environmentální problémy,
které v rámci zahlazování následkù hornické èinnosti a odstraòování
starých ekologických zátìí v uplynulém roce státní podnik DIAMO
intenzívnì øeil, patøí následující tøi projekty.
Sanace bývalé výsypky lomu Hájek u Karlových Varù, kontaminované odpady z prùmyslové výroby lindanu z konce 60. let minulého století. Probíhá zpracování technickoekonomické studie, jejím
cílem je definovat II. etapu sanaèních opatøení k úèinné eliminaci
kontaminace podzemních a povrchových vod uloenými odpady.
Vyuití pøirozených mokøadních systémù k doèitìní dùlních
vod v lokalitì Zadní Chodov. Po pøípravných pracích byl v roce
2013 úspìnì zahájen zkuební provoz. Po nezbytných terénních
úpravách, botanickém prùzkumu a stanovení rozsahu monitoringu
jsou v nadcházejícím období s napìtím oèekávány první výsledky.
Nakládání s vodami v oblasti Okrouhlá Radouò. K rozhodnutí
o koneèné variantì efektivního zpùsobu nakládání s vodami bude nutno jetì provést doplòkový hydrogeologický prùzkum k upøesnìní
kontaminace horninového prostøedí a dynamiky podzemní vody.
V uplynulém roce byla øeena také jedna mimoøádná událost. V dùsledku vydatných sráek dolo 2. èervna 2013 k pøelivu a následnému
neøízenému výtoku neèitìných dùlních vod z loiska Pøíbram do øeky Kocáby, a to i pøes vekerá pøijatá havarijní opatøení. Dùsledkem
bylo pøekroèení stanovených vyetøovacích resp. zásahových úrovní
v oblasti Pøíbram. Událost byla ohláena dotèeným úøadùm státní
správy a odborného dozoru. Ke zjitìní rozsahu moné kontaminace
radionuklidy byl rozíøen program monitorování a zjitìné hodnoty
pouity pøi výpoètu úvazku efektivní dávky pøenosem radionuklidù.
Situace se postupnì stabilizovala ke konci mìsíce èervna. Významnì
negativní vliv této události na obyvatele a ivotní prostøedí nebyl monitoringem prokázán.
Celkový vztah státního podniku DIAMO k ivotnímu prostøedí dokládá také skuteènost, e ji od roku 2004 zajiuje zpìtný odbìr a vyuití
odpadù z obalù v rámci systému
EKOKOM
www.ekokom.cz
s oprávnìním uívat registrovanou
ochrannou známku Zelený bod,
je zapojen do REMA systému
ekologického nakládání s elektroodpadem www.remasystem.cz
a od roku 2007 je dritelem certifikátu Zelená firma www.zelenafirma.cz.
Ing. Pavel Vostarek
a kolektiv odboru ekologie ØSP
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O D B O RY
ZDE UVEDENÉ MATERIÁLY

VYJADŘUJÍ NÁZORY ODBORÁŘŮ
A NEMUSEJÍ SE SHODOVAT
S NÁZORY REDAKCE

Prověrky BOZP a BP v roce 2014
Malé ohlédnutí
Opìt se rok s rokem seel a za námi
jsou provìrky BOZP a BP.
Vechny komise se sely na pøedprovìrkových jednáních, kde byl struènì
zhodnocen rok 2013. Následnì si komise naplánovaly termíny pøi kontrolách
na rok letoní. Obsah kontrol je ji urèen a zamìøen na základní oblasti, jako
jsou napø.: hygiena na pracoviti, vyhodnocení rizik (Riscon), AHØ a související dokumentace, doprava (ADR),
manipulace s výbuninou atd.
Na jednotlivých pracovitích se obsah
kontrol následnì upravoval s ohledem
na specifika kontrolovaného pracovitì.
Dle harmonogramu komisí se vyrazilo do terénu.
Letoní provìrky byly nadmíru vyvedené, mnohá zjitìní minulých let se

postupnì odstranila a pracovitì byla
v poøádku, samozøejmì nìjaký kostlivec se nael, ale byl hned odstranìn na
místì nebo byl dán termín k odstranìní.
Letoní provìrky, nebo spíe jejich
termíny, se malinko posunuly, a to z dùvodu ústních pøezkouení THP. Ale splnilo se, a tak lze konstatovat, e rok
2014 se povedl.
Dovolím si touto cestou podìkovat
pøedsedùm jednotlivých komisí za pøípravu provìrek, èlenùm komisí, kteøí se
letoní rok zúèastnili tìchto provìrek
a svojí úèastí pøispìli ke zdárnému prùbìhu. A v neposlední øadì také dìkuji
vedoucím jednotlivých kontrolovaných
pracovi za vstøícnost.
Za odborovou organizaci ZOO o. z.
TÚU Strá pod Ralskem
Alena Jurková

BOWLING CUP DIAMO 2014

Po dlouhých ètyøech letech se celo- ím vítìzstvím. Ve tøetí skupinì nastoupodnikový
bowlingový
turnaj pilo osamocené drustvo odtìpného
BOWLING CUP DIAMO vrátil tam, závodu SUL a soutìilo jen samo se sekde pùvodnì vznikl, a to do
Ostravy a jejího okolí. TurCelkový vítìz o. z. ODRA
naj se odehrál ve známé hernì Bowling Sky v Ostravì
Porubì. Bylo nám jasné, e
pokud chceme vechna kola
odehrát do 14 hodin, tak
první hráèi musí poslat
bowlingové koule smìrem
na pøipravené kuelky ji
v 8 hodin ráno. I pøes mírné
zdrení byl bowlingový turnaj zahájen a v první skupinì se na esti drahách støetly
odtìpné závody ODRA
a TÚU. Hned od prvních hodù bylo bou. Po shození poslední kuelky a po
znát, e oba odtìpné závody mají vel- vypnutí vech monitorù se vichni pøími vyrovnaná drustva. Pomyslného ve- tomní vydali na cestu, smìr slavnostní
1. místo v kategorii mui - o. z. GEAM

Putovní pohár pro vedení o. z. GEAM

Komise pod vedením Ing. Reného Jecha na vrtném úseku

dení se ujalo drustvo ODRA a toto vedení si udrelo a do konce. Ve druhé
skupinì se støetlo drustvo ØSP a drustvo odtìpného závodu GEAM. Hned
od prvních hodù hráèù z Dolní Roínky
bylo vem pøítomným jasné, e nìkolikanásobný vítìz turnaje je perfektnì pøipraven a jde pøímo za svým cílem  dal-

P

oboèky Hornického muzea Pøíbram 
Hornický skanzen Bøezové Hory 
evèinský, Vojtìský, Anenský a Drkolnovský dùl a hornický domek, Památník
Vojna Leetice  Muzeum obìtí komunismu, Muzeum pýchar Prostøední Lhota  Muzeum ivota
venkovského obyvatelstva støedního
Povltaví, Muzeum zlata Nový Knín 
Muzeum tìby a zpracování zlata na Novoknínsku  jsou otevøeny od úterý do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu a nedìli
od 9 do 18 hodin, Skanzen Vysoký
Chlumec  Muzeum vesnických staveb
støedního Povltaví  je otevøen od úterý do
nedìle od 9 do 18 hodin.

V mìsíci èervnu mohou návtìvníci
zhlédnout nìkolik novì pøipravených
výstav. Výstava o dìjinách hornických
nástrojù a náøadí ze Slovenského

v Lazsku, dnes uloené v Národním
muzeu. Výstava uitkové a dekorativní
keramiky v mìanské domácnosti Pozor køehké! probìhne v Muzeu pýchar Prostøední Lhota od
1. 6. do 31. 10. 2014.
Lidové øezbáøství, malá
výstava ze sbírky Hornického muzea
Pøíbram probíhá v domì z Jíví ve Skanzenu Vysoký Chlumec do 28. 10. 2014
a do konce roku potrvá výstava Zeolity
a minerály pegmatitových il na Bøezových Horách.
Dne 27. 6. 2014 uctí Hornické muzeum Pøíbram v Památníku Vojna Leetice Den památky obìtí komunistického
reimu Pietní mí.

Červen v Hornickém muzeu
banského muzea v Banské tiavnici
s názvem elízko a mlátek je pøipravena od 1. 6. do 1. 9. 2014 na Bøezových Horách v cáchovnì dolu Vojtìch.
Od 3. 6. do 31. 10. 2014 bude k vidìní
na stejném místì i výstava Dáma s náhrdelníkem, tøetí díl výstavní série
o pravìku Pøíbramska, tentokrát o dobì elezné. Vystaveny budou málo
známé nálezy napøíklad z pohøebitì

Přínos inovace k efektivnímu provozu hlavní rozvodny lokality Žofie o. z. ODRA
DOKONČENÍ ZE STR. 2

a efektivní vyuití disponibilního prostoru na denní místnost provozních
elektrikáøù a samostatnì oddìlený velín
hlavní rozvodny (viz foto str. 2). Vizualizace monitorovacího systému probíhá
za pomoci osobního poèítaèe na weboNový dieselgenerátor HR

vém rozhraní, tedy po zadání IP adresy
do bìného web browseru je moné vizualizaci spustit na kterémkoliv místì
v rámci sítì o. z. ODRA. Pro vìtí pøehlednost je v prostoru velínu manipulanta instalována velkoploná obrazovka, která rovnì zobrazuje vechna sledovaná provozní data. Ve stejném velínu je umístìn i systém monitoringu èerpání dùlních vod
VJ, který lze takté vizualizovat na velkoploné obrazovce. To ve pøispívá
k pøehlednosti, komfortu obsluhy a bezpeènosti provozu.
Závìrem lze tedy konstatovat, e výe uvedené inovace,
opravy i modernizace mají významný vliv na zkvalitnìní
a zefektivnìní provozu stìejního uzlu lokality ofie 
hlavní rozvodny  a jsou z hlediska energetického zárukou

spolehlivého chodu celého komplexu
Vodní jámy ofie.
Bc. Luká Macura, støedisko Dùl,
úsek elektrifikace, Ing. Leek Tobola,
vedoucí odboru investic, o. z. ODRA
Nová bateriovna HR

vyhodnocení turnaje a pøipravené obèerstvení. Asi po tøiceti minutách jízdy
jsme dorazili do areálu klubovny na ofii. I pøes chladné a detivé poèasí, které
trvalo ji nìkolik dnù, na Domeèku
panovala skvìlá nálada. Po slavnostním
zahájení vyhláení výsledkù turnaje
s nezbytnou hornickou vlajkou a zvoláním Zdaø bùh se ujali vyhláení výsledkù øeditel odtìpného závodu
ODRA Ing. Josef Havelka a pøedseda
odborù pan Frantiek Nadymáèek.
A jak to vlastnì vechno dopadlo? Vítìzným drustvem en a putovní pohár

pro nejlepí drustvo en získalo drustvo o. z. ODRA (1 999 bodù) ve sloení Ilona Jalovcová, Boena Nechvátalová, Zuzana Vestová a Janina
Zawadzka. Na druhém místì se
umístilo drustvo o. z. SUL
(1 629 bodù) ve sloení Milena
Èapková, Lenka Èerná, Radka
Slabyhoudková, Hana Stehlíková a na tøetím místì se umístilo
drustvo o. z. GEAM (1 599
bodù) ve sloení Marie Hadaèová, Romana Horká, Dana
tìpánková a Irena Zítková.
Vítìzným drustvem muù
a putovní pohár pro nejlepí
drustvo muù získalo drustvo
o. z. GEAM (2 625 bodù) ve
sloení Ivan Luka, Jaroslav Novotný,
Ale Punèocháø a Jiøí Váa. Na druhém
místì se umístilo drustvo o. z. ODRA
(2 372 bodù) ve sloení Pavel Birka,
Frantiek Litvík, tìpán Mroèek a Josef
Svozil. Na tøetím místì se umístilo
drustvo o. z. TÚU (2 368 bodù) ve sloení Pavel Jirásko, Milan Mikloviè, Jiøí
Piskáèek a Libor Potmìil. Putovní pohár pro nejlepí drustvo vedení získalo
drustvo o. z. GEAM (2 305 bodù) ve
sloení Petr Procházka, Karel Strachoò,
Bohdan tìpánek a Pavel Vinkler.
V jednotlivcích byla vítìzkou mezi enami Milena Èapková následovaná Boenkou Nechvátalovou a Ilonou Jalovcovou a vítìzem muské èásti se stal
Ale Punèocháø následovaný Petrem
Procházkou a Ivanem Lukou (mimochodem vichni z o. z. GEAM). Celkovým vítìzem turnaje se stal a putovní
pohár pro nejlepí o. z. získal s poètem
6 615 bodù poøádající o. z. ODRA. Nezbývá u nic jiného ne podìkovat vem
hráèùm za úèast a úasné sportovní výsledky i vem ostatním, kteøí se podíleli
na zajitìní tohoto pøíjemného sportovnìspoleèenského dne, a popøát pøítímu poøadateli lepí poèasí.
Pavel Dokoupil, oddìlení mechanika
støediska, o. z. ODRA
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chù Slovenska, Slovenská báòská komora, Státní geologický ústav Dionýza
túra, Slovenská báòská spoleènost,
Hlavní báòský úøad SR a Ústav geovìd
F BERG TU Koice.
Cílem konference bylo otevøít a rozpoutat irí celospoleèenskou
diskuzi k hornickogeologické, surovinové a energetické problematice, jak na Slovensku, tak
v zahranièí, a zapojit do ní báòské odborníky, geology,
ekonomy a dalí
Reduta Spiská Nová Ves
související profese.
Odeznìlo
zde
celkem 24 velmi
zajímavých
pøíspìvkù v 7 tematických okruzích.
Diskutováno bylo
vyuití geotermální
energie, fosilních
paliv a uranu, geologická prozkoumanost a loiska energetických surovin
Slovenska, zásoby
a jejich ekonomické
hodnocení, environmentální hodnocení
tìby, pøedpisy a legislativa, veøejný
zájem pøi dobývání
loisek a historie
rozvoje a útlumu
hornictví.
Situaci v Èeské
republice z pohledu
zdrojù
palivoe-

e dnech 23. a 24. dubna 2014 uspoøádal Banícky spolok SPI mezinárodní konferenci na téma Vyuitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom
na energetické suroviny. Akce se konala
pod zátitou ministra hospodáøství Slovenské republiky a za významné podpory mìsta Spiská Nová Ves v koncertní
síni novoveské Reduty. Spoluorganizátorem bylo Ministerstvo ivotního prostøedí SR, Slovenské technické muzeum
Koice, Sdruení báòských spolkù a ce-

Tìba sádrovce v dole Mária

nergetických surovin zde prezentovala
zástupkynì MPO ÈR Ing. Pavlína Janiková. Souèasný stav tìby uranu v ÈR
a monosti jejího dalího rozvoje pøednesl Ing. Josef Lazárek, o. z. GEAM,
a s likvidací následkù tìby uranu v ob-

iniciativ, samospráv a v neposlední øadì v Novoveskej Hutaké státu, jako vlastníka nerostného bo- te, návtìva muhatství. V souvislosti s celkovým útlu- zeí a pamìtihodmem hornictví dolo rovnì k výrazné- ností mìsta Spimu útlumu báòského kolství a odlivu ská Nová Ves neodborníkù z oboru. Na základì souèas- bo procházka po
ného neuspokoji- baníckom náuèvého
stavu, nom chodníku,
a v souladu se zá- který mapuje hismìrem konference, bylo pøijato Vyhlá- torii tìby mìdi, eleza, uranu, sádrovce
senie úèastníkov konferencie, v nìm a anhydritu v úboèí Muránì.
Závìrem si dovolím, jménem vech
jsou specifikovány problémové oblasti
vyuívání domácích nerostných a ener- delegátù ze státního podniku DIAMO,
getických surovin a kompetentní orgány jetì touto cestou co nejsrdeènìji podìstátní správy a pøísluná ministerstva á- kovat panu Ing. Jozefu Badárovi, vedána o jejich nápravu.
Konference se celkovì
Symbolická vì Klopp Orth ve Spiské N. V.
tìila mimoøádné pozornosti jak ze strany odborné, tak i laické veøejnosti.
Vìnoval se jí místní tisk
i oblastní televize. Zástupci úèastníkù konference
byli pøijati v nádherných
prostorách novoveské radnice primátorem mìsta,
panem PhDr. Jánem Volným, Ph.D., se slavnostním zápisem do mìstské
kroniky. Slavnostní atmosféru umocnilo také vystoupení zpìvokolu báòského spolku v hornických stejnokro- doucímu organizaèního výboru konfejích. V rámci spoleèenského veèera do- rence, a jeho kolegùm z Baníckeho
lo i na svìcení diamantu, popíjení zla- spolku SPI za pozvání, vøelé pøijetí
tistvé posvìcené masti a nechybìly ani a monost prezentace naí aktuální situace v tìbì uranu na této významné
hornické karmíny.
Pro zájemce byla pøipravena odborná a zdaøilé konferenci.
Ing. Pavel Vostarek
exkurze s fáráním do sádrovcového dolu
vedoucí odboru ekologie ØSP
spoleènosti VSK, a. s. www.vslk.sk,

Hornická konference ve Spišské Nové Vsi
Spevokol Baníckeho spolku SPI

lasti Stráe pod Ralskem seznámil
úèastníky konference Ing. Jiøí Muák,
Ph.D., o. z. TÚU. Jednání konference
konstatovalo znepokojující trend pokraèujícího sniování vyuití domácích nerostných surovin, a to navzdory ovìøeným zásobám energetických, rudných,
nerudných a stavebních surovin a v rozporu s rámcovými dokumenty EU,
deklarujícími podporu prùzkumu a vyuívání domácích zdrojù. Velmi citelná
je také absence aktualizované surovinové politiky jak na Slovensku, tak v Èeské republice. Tìaøi v obou zemích se
shodnì potýkají s øadou legislativních
bariér, negativním postojem obèanských

XXIII. konference „Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství“
Ve dnech 6. a 7.
kvìtna 2014 probìhl
v
Clarion
Congress
Hotel
Èeské Budìjovice
ji dvacátý tøetí
roèník konference
Radionuklidy
a ionizující záøení
ve vodním hospodáøství, jejím garantem byl ji tradiènì Ing. Eduard Hanslík, CSc. z VÚV.
Konferenci poøádala ÈESKÁ VÌDECKOTECHNICKÁ
VODOHOSPODÁØSKÁ SPOLEÈNOST ve spolupráci
s Výzkumným ústavem vodohospodáø-

provozu jaderných elektráren a jeským T. G. Masaryka, v. v. i.
Pohled na zámek Hluboká nad Vltavou z plavební
jich vlivu na okolí. Byla prezentoKonference se zúèastnili zástupci
komory
vána tato témata: zkuenosti s vlistátní správy a samosprávy, podnikù
vem provozu jaderných elektráren
povodí, energetických a výrobních
v Èeské republice a na Slovensku
podnikù, výzkumných ústavù, unina hydrosféru, kontrola vlivu javerzit a laboratoøí. V prùbìhu dvouderné elektrárny Temelín na idenního jednání byly podány inforvotní prostøedí, vývoj fymace o legislativì radioaktivních látoplanktonu v monitorovaných totek se zamìøením na hydrosféru
cích povodí Vltavy po zahájení
(právní normy ÈR a EU týkající se
provozu jaderné elektrárny Tememonitorování vod, ukazatele norem
lín, vztahy objemové aktivity trienvironmentální kvality v naøízení
tia v profilech Vltava Koøensko,
vlády è. 61/ 2003 Sb.), monostech
Solenice a PrahaPodolí, a Labe
radiouhlíkového datování sedimenné vody na vybraných sorbentech, monitù, metodice stanovení sorpèních vlast- torování vod v okolí jaderných zaøízení Høensko za období 20082013, provoz
laboratoøe radiaèní ochrany, výsledky
ností umìlých radionuklidù ve vodním v ÈR a dalí témata.
prostøedí a monosti záchytu uranu z pitZvlátní pozornost pak byla vìnována monitoringu radioaktivních látek

v hydrosféøe.
Za DIAMO, státní podnik byly odprezentovány pøíspìvky o Zkuebním
ovìøení monosti vyuití mokøadního
systému k doèitìní dùlních vod s obsahem uranu a radia a Radioaktivní kontaminace zátopového území Plouènice.
V rámci konference byla uspoøádána
exkurze. Pøíjemný výlet parníkem po
Vltavì a za zámek Hluboká nad Vltavou, s prùjezdem dvìma plavebními komorami  Èeské Vrbné a Hluboká nad
Vltavou. Z konference bude vydán sborník, který bude pøíspìvky z dvoudenního
jednání obsahovat.
Ing. Milan Veteèka,
odbor ekologie, ØSP

Stavba odvádění důlních vod v Křižanech úspěšně dokončena
A do loòského roku vak byly pøebyteèné dùlní vody vypoutìny volnì vodoteèí pøes odval, co mìlo, hlavnì v klimaticky aktivních obdobích, za následek
podmáèení pøilehlých soukromých pozemkù i pøíjezdové komunikace. Proto
byl v prùbìhu roku 2012 zpracován s. p.
DIAMO projekt na podchycení pøebyteèných dùlních vod a jejich bezpeèné
svedení do vodoteèe Jetìdského potoka, který zamýlel umístìní liniové stavby (oddílné gravitaèní kanalizaèní sítì). Loni
touto dobou byla stavba Odvádìní dùlních vod Køiany pøed
vydáním stavebního povolení.
Koncem dubna 2014 jsem se
s vodohospodáøem z o. z. TÚU
RNDr. Karlem Brodským vypravila na bývalý køianský dùl
zjistit nové skuteènosti o prùPrùbìh prací na stavbì odvodnìní bìhu realizace celého projektu.
Jak jsem se dozvìdìla od

Pøed rokem jsme v naem obèasníku
(è. 5/2013) informovali o bývalém barytfluoritovém dolu Køiany (o jeho likvidaci bylo rozhodnuto v roce 1983), který je
od r. 2005 ve správì DIAMO, s. p., o. z.
TÚU Strá pod Ralskem. Voda ze toly
kvalitou odpovídá hygienickým podmínkám pro pitnou vodu, je tedy jímána a dodávána do vodovodu Køiany  ibøidice
a zásobuje tamní obyvatele pitnou vodou.

Svod do Jetìdského potoka

Budování monitorovacího místa

RNDr. Brodského, stavba byla úspìnì
realizována èeskolipskou firmou VOKA
CL, s. r. o. koncem roku 2013 a kolaudaèní souhlas byl vydán 8. 1. 2014. Na
místì opravdu není po nedávné stavební
èinnosti témìø ani památky. Zbývá doøeit u jen jeden administrativní krok
formou ádosti na Krajský úøad Libereckého kraje o zmìnu rozhodnutí  povolení k vypoutìní dùlních vod do vod
povrchových  vodoteèe Jetìdského
potoka. Bìhem stavby toti dolo ke
zmìnì umístìní revizní achtice 5
z dùvodu køíení kanalizace s trasou stávajícího vodovodu SèVK, a. s., monitorovací místo na achtici 5 bylo za tìchto podmínek obtínì pøístupné, a bylo
proto vybudováno jinde  v sedimentaèní jímce horské vpusti, umístìné
na výtoku ze toly.
Na tomto novém monitorovacím místì ji probíhají pravidelná reimní
hydrologická mìøení (provádìná od r.
2011) jednou za mìsíc a týdenní v závìru roku, která po vyhodnocení stanoví vydatnost a objem pøebyteèných vypoutìných vod za rok pro
úèely vodohospodáøské evidence. Rovnì
zde, v souladu s podmínkami platného vodoprávního rozhodnutí, poèínaje letoním
rokem, probíhá sledování jakosti vypoutìných dùlních vod v limitovaných ukazate-

lích, v èetnosti minimálnì 1x za 3 mìsíce v rovnomìrném rozloení v prùbìhu
celého roku.
Tentokrát jsem si vyzkouela roli
mìøièe èasu a se stopkami v rukou 5x
namìøila dobu, za kterou RNDr. Brodský naplní desetilitrovou nádobu (nejlepí a nejhorí výsledek se krtá), dále
se zaznamenává teplota vzduchu, vody
a stav poèasí.
Hydrologická mìøení pro úèely vodohospodáøské evidence jsou kadoroènì
zpracována a vyhodnocována v závìreèné zprávì, vypracované oprávnìnou
osobou  firmou AQUATEST Praha,
a. s. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:
Rok
2011
2012
2013

Roèní objem
Prùm. prùtok
vyputìných
stanovený
3
dùlních vod (m )
q (l/s)
17 945
0,57
18 915
0,60
18 606
0,59
RNDr. Brodský pøi reimním
mìøení na novém
monitorovacím místì

V roce 2014 byl rovnì proveden,
v souladu s platným vodoprávním povolením, odbìr vzorku za úèelem sledování kvality vypoutìné dùlní vody.
Odebraný vzorek dùlní vody vyhovoval
vem sledovaným parametrùm, tj. pH,
NL, F, Ba.
Mgr. Michaela Hylská
a RNDr. Karel Brodský
Souèasný stav po dokonèení prací
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