
Dne 9. 5. 2017 probìhlo v Pøíbrami veøejné projednání nové kon-
cepce likvidace odvalù na Pøíbramsku. Jednání se úèastnili zástupci
státního podniku DIAMO (Ing. Tomáš Rychtaøík, øeditel státního pod-
niku, Ing. Zbynìk Skála, øeditel odštìpného závodu Správa uranových
ložisek, Ing. Pavel Rychtaøík, vedoucí odboru rozvojových programù,
a další), zástupci Státního úøadu pro jadernou bezpeènost (Ing. Karla
Petrová, øeditelka sekce radiaèní ochrany, a Dr. Ing. Milan Hort, øedi-
tel odboru radiaèní ochrany palivového cyklu), starostové a zástupci
dotèených obcí a osad a zhruba 60 obyvatel tìchto obcí a osad. Veøej-
né projednání bylo završením rozsáhlé pøípravy nové koncepce likvi-
dace odvalù na Pøíbramsku, kterou koordinoval odbor rozvojových
programù státního podniku DIAMO.  

Pøíprava nové koncepce likvidace odvalù byla zahájena na základì
požadavku dotèených obcí, které nesouhlasily se zámìry na odtìžová-
ní pøíbramských odvalù, které pøedkládaly privátní spoleènosti v uply-
nulých letech. Nespokojenost obcí vyústila v první Milínské jednání
zástupcù dotèených obcí a státního podniku DIAMO, které se konalo
v roce 2015. 

V rámci pøípravy podkladù pro tvorbu nové koncepce likvidace byla
zpracována rozsáhlá dokumentace všech odvalù po tìžbì uranu na
Pøíbramsku. Spoleènost Ochrana podzemních vod, s. r. o., Praha pro-

vedla prùzkum kontaminace a hod-
nocení rizika úložných míst tìžeb-
ních odpadù. Pro všechny odvaly
byla stanovena støední míra envi-
ronmentálního rizika s tím, že do-
posud nebyla komplexnì vyhodno-
cena radonová rizika spojená
s odvaly. Ve spolupráci s Katedrou
fyziky atmosféry Matematicko-fy-
zikální fakulty Univerzity Karlovy
je dále zjišt’ována závislost vý-
znamných radonových situací na
typových meteorologických situa-
cích. Dále byla posouzena vhod-
nost tìžebních odpadù pro výrobu
stavebního kameniva. Zkušebny
kameniva v Hoøicích a v Blatné
prokázaly vhodnost kameniva pro
obvyklé použití (výroba betonù

Ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek pøijel do Ostravy 5. kvìt-
na s hlavním cílem – postoupit v pøípravì sanace lagun OSTRAMO.
Likvidace jedné z nejvìtších ekologických zátìží v Èeské republice
se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly
na navržených øešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude
následovat po odtìžení kalù. Ministr Jiøí Havlíèek proto navrhl vede-
ní Moravskoslezského kraje (MSK) a mìsta Ostravy, že Ministerstvo
prùmyslu a obchodu (MPO) podpoøí variantu, která bude odpovídat
pøedstavám a potøebám regionu.

„Dospìl jsem k názoru, že by Ostrava nemìla trpìt za to, že se pøí-
slušné instituce nedokázaly shodnout na postupu sanace kontamino-
vaných zemin a že Ministerstvo financí (MF) otálí s rozhodnutím o fi-
nancování. Nemùžeme stále jen pøešlapovat na místì. Pøíprava odtì-
žení zbylých kalù bìží podle plánu a je nejvyšší èas zaèít pøipravovat
sanaci zemin, která bude navazovat,“ vysvìtlil ministr prùmyslu a ob-
chodu Jiøí Havlíèek.

„Pro nás je prvoøadým cílem, aby se Ostrava koneènì zbavila této
ekologické zátìže. Je však nutné najít shodu všech dotèených orgánù
na øešení, protože se jedná o velký finanènì i technicky nároèný pro-
jekt,“ uvedl Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku DIAMO, kte-
rý má areál lagun ve své správì.

Jednání se zúèastnil kromì hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo
Vondráka a jeho námìstka také primátor mìsta Ostravy Tomáš Ma-
cura a vládní zmocnìnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovar-
ský kraj Jiøí Cienciala. Ministr pøítomným oznámil, že ministerstvo
podpoøí požadavky mìsta a regionu a pomùže prosadit variantu, která
je pro Ostravu nejvýhodnìjší. „Jsem pøipraven namísto Ministerstva
financí pøevzít iniciativu a urychlit doøešení sanací, potøebuji však zá-
roveò podporu jak vedení kraje, tak mìsta Ostravy,“ doplnil ministr
Jiøí Havlíèek.

V roce 2015 byla zpracována Studie proveditelnosti „Zpùsoby sana-
ce nesaturované zóny lokality laguny OSTRAMO Ostrava“. V roce
2016 byl vypracován dle zadání z MF Znalecký posudek „Posouzení
vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality laguny OSTRA-
MO Ostrava“, který rozebírá tøi varianty sanace zemin. Následnì byly
dalším znaleckým posudkem vyhodnoceny VARIANTY II. a III.
z hlediska krátkodobých a dlouhodobých vlivù na životní prostøedí.

VARIANTA II. je variantou
pasivního øešení sanace s ak-
tivními konzervaèními prvky,
spoèívá v uzavøení kontamino-
vaného materiálu nesaturované
zóny v jeho upraveném (stabi-
lizovaném) stavu do tzv. eko-
kontejn-mentu, izolovaného
od okolí. VARIANTA III. je
variantou aktivního øešení sa-
nace. Zahrnuje navíc dekonta-
minaci technologií termické
desorpce. Následnì má být
stejnì jako u VARIANTY II.
materiál uzavøen do tzv. eko-
kontejnmentu.

Ministerstvo životního pro-
støedí (MŽP) a Ministerstvo fi-
nancí (MF) považovalo za vhod-
nou sanaèní VARIANTU II.
Krajský úøad MSK a Statutár-
ní mìsto Ostrava požadovaly
sanaci podle VARIANTY III.
za pøedpokladu následného
využití lokality dle platného
územního plánu mìsta Ostra-
vy. Ani jedna z tìchto dvou
variant však plné využití loka-
lity neumožòuje. Ministerstvo
financí dosud nepøedložilo materiál pro jednání vlády a nezajistilo fi-
nancování dokonèení sanace lagun OSTRAMO.

Aktuálnì bìží pøíprava odstraòování zbylých kalù po rafinérské výrobì
a regeneraci použitých mazacích olejù, které se do areálu ukládaly od kon-
ce 19. století. Po vyøízení potøebných náležitostí (integrované prevence
a omezování zneèištìní (IPPC) a schválení Provádìcího projektu ze strany
MŽP, Supervize Ministerstva financí, DIAMO, s. p., a Ministerstva finan-
cí) bude odtìžování zahájeno ještì letos. Spoleènost AVE CZ odpadové
hospodáøství, s. r. o., se zavázala ve smlouvì o provedení prací odstranit
91 562 tun tzv. nadbilanèních kalù za nabídkovou cenu 429 milionù korun
(bez DPH). Do konce roku 2018 mají být kaly odtìženy a do konce roku
2020 v souladu se zákonem o odpadech zlikvidovány.

Na pøání vedení Moravskoslezského kraje se na jednání na kraj-
ském úøadu hovoøilo také o pøípravì strategické prùmyslové zóny
Nad Barborou. Následovala prohlídka areálu lagun OSTRAMO a tis-
kový briefing. Poté ministr s doprovodem navštívil areál odštìpného
závodu ODRA ve Vítkovicích, kde se seznámil s fungováním dispe-
èinku a prohlédl si obøí èerpadla pro èerpání vody z podzemí. Ministr
se zajímal o èerpání dùlních vod i systém zabezpeèení proti hrozbám
unikajícího metanu v regionu.

Poslední èástí programu ministerské delegace byla prohlídka loka-
lity bývalého dolu a koksovny Trojice ve Slezské Ostravì, která rov-
nìž patøí mezi nejvìtší staré ekologické zátìže na Ostravsku. Ještì le-
tos tam chce státní podnik DIAMO zahájit sanaèní práce. Potrvají cca
3 roky, následovat bude zhruba 9,5 roku postsanaèního monitoringu.
Sanace bude financována z rozpoètu Ministerstva prùmyslu a obcho-
du z prostøedkù urèených na zahlazování následkù hornické èinnosti.

„Trojické údolí patøí mezi silnì kontaminované lokality, které však
máme dobøe prozkoumané a umíme si s nimi poradit. Po sanaci se
stane území plnohodnotnou souèástí mìsta,“ uvedl Tomáš Rychtaøík,
øeditel státního podniku DIAMO. Ministr Jiøí Havlíèek doplnil, že fi-
nancování tohoto projektu je zajištìno a nehrozí žádné zastavení fi-
nancí, ze kterého má obavy vedení mìsta Ostravy.

Lokalita Trojice zahrnuje dva provázané areály – bývalý uhelný dùl
Trojice (konec tìžby v roce 1967) a bývalou koksovnu Trojice (ukon-
èení provozu v roce 1983). „Celé údolí je postiženo jak dùlní èinností
spojenou s tìžbou uhlí, tak kontaminováno produkty koksoche-
mických provozù, produkty jejich úpravy a chemickými látkami po-
užívanými jako èinidla pøi výrobì. V prùzkumech byly potvrzeny na-
pøíklad volné fáze dehtovitých látek – obsahy polycyklických aroma-
tických uhlovodíkù (PAU), olovo, rtut’, alifatické uhlovodíky, nepo-
lární extrahovatelné látky (NEL), monocyklické aromatické uhlovodí-
ky, kyanidy a fenoly. Množství nebezpeèných odpadù je odhadováno
na minimálnì 160 tis. tun,“ uvedl Petr Jelínek z odštìpného závodu
ODRA státního podniku DIAMO, který úèastníky v areálu provázel.

Cílovým stavem je vymístìní kontaminovaných materiálù z lokali-
ty, pøeèištìní podzemních vod na úroveò sanaèních limitù a rovnìž
vymístìní podstatného objemu cizorodého navážkového odpadu z lo-
kality tak, aby byla rizika plynoucí z této zátìže zcela eliminována.
V budoucnu má být toto území zaèlenìno do rekreaèního potenciálu
mìsta Ostravy. Navržený zpùsob budoucího využití èásti lokality dle
Územního plánu mìsta Ostravy je bydlení v rodinných domech, ob-
èanská vybavenost a krajinná zeleò.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

DIAMO

Dnes v listě:

OBČASNÍK ROČNÍK XXII  (XXXIX)       ČÍSLO  6 ČERVEN 2017

v MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU JEDNAL V OSTRAVĚ O SANACI LAGUN A TROJICKÉHO ÚDOLÍ v VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KONCEPCE LIKVIDACE ODVALŮ
V PŘÍBRAMI vZLATÝ PERMON PRO O. Z. GEAM vZASEDÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY PRO KLASIFIKACI ZDROJŮ A SUROVIN vSTAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DIAMO, S. P., ZA ROK 2016 vDIAMO CUP 2017 vVÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V AREÁLU ALEXANDER vHHS STŘÍBRO NA CESTÁCH vPRVOMÁJOVÝ VÝLET
HHS POD RALSKEM v v UZÁVĚRKA 30. 5.  2017

Prohlídka areálu lagun OSTRAMO, zleva: hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vzadu),
vedoucí støediska Povrch o. z. ODRA Josef Jašek, ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek, øeditel

státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík 

Øeditel s. p. DIAMO
Tomáš Rychtaøík zahajuje
veøejné projednání

Ministr prùmyslu a obchodu Jiøí Havlíèek pøi prohlídce 
dispeèinku na o. z. ODRA 

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí
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a malt, materiál do silnièních a železnièních komunikací apod.). Obsah
škodlivin v jednotlivých frakcích kameniva byl posuzován ve spoluprá-
ci s ústavem pro jaderný výzkum v Øeži, Vysokou školou báòskou
v Ostravì a spoleèností MEGA, a. s., Praha. Úspìšnì probìhly ekotoxi-
kologické zkoušky provedené spoleèností ELVAC, EKOTECHNIKA,
s. r. o., Ostrava. Odvaly byly vyhodnoceny z hlediska ochranáøsko–pøí-
rodovìdného i krajináøského. Výsledky víceoborového prùzkumu
umožnily navrhnout nìkolik variant likvidace odvalù a doporuèit nej-
vhodnìjší variantu. Navrženy byly tyto varianty:  

1. Postupné odtìžování odvalù v závislosti na regionální  poptávce. 
2. Sanace a rekultivace odvalù na místì. 
3. Èásteèné odtìžení odvalù a navazující sanace a rekultivace na místì. 
4. Pøevoz odvalù na jiné místo k budoucímu pøepracování na stavební

kamenivo.
První a tøetí varianta jsou extrémnì nároèné na dobu likvidace (až

150–300 let). Druhá varianta je nároèná na získání vhodných materiá-
lù v extrémním objemu (1 mil. m3) s tím, že odvaly sanované na mís-
tì pøedstavují trvalou zátìž pro územní rozvoj. Jako nejvýhodnìjší
z hlediska environmentálního i územnì rozvojového se jeví 4. varian-
ta. S navrhovanými variantami byli seznámeni zástupci dotèených

obcí na druhém Milínském jedná-
ní v prosinci 2016. V prvním
ètvrtletí letošního roku pak probí-
hala individuální projednání nové
koncepce likvidace odvalù se zá-
stupci 15 dotèených obcí a osad. 

Z tìchto jednání vyplynula jed-
noznaèná pøevaha v podpoøe vari-
anty è. 4. 

Na tøetím Milínském jednání
v dubnu 2017 seznámili zástupci
s. p. DIAMO zástupce dotèených
obcí s výsledkem individuálních
jednání. 

Na veøejném projednání v Pøí-
brami nejprve zástupci odboru
rozvojových programù s. p.

DIAMO Ing. Pavel Rychtaøík a Ing. Ladislav Pašek seznámili pøítom-
né obyvatele dotèených obcí s variantami likvidace odvalù a shrnuli
výsledky dosavadních jednání. Dùraz byl kladen na podrobnìjší tech-
nický popis 4. varianty, založené na transportu odvalù na jeden cent-
rální odval visutým pasovým dopravníkem. Centrální odval bude
umístìn v lokalitì s minimálními støety zájmù. Pøed definitivním ulo-
žením materiálu na centrální odval probìhne separace uranových
a ostatních rud. Rudy budou prùbìžnì upravovány na Chemické
úpravnì v Dolní Rožínce. Doba pøemístìní odvalù je do 25 let. Výro-
ba stavebního kamene bude nadále probíhat v závislosti na regionální
poptávce. Pøedpokládá se uplatnìní kameniva i na velkých státních
stavbách. 

V následné diskusi, kterou moderoval Mgr. Jaroslav Hodrment, od-
povídali zástupci státního podniku DIAMO a Státního úøadu pro jader-
nou bezpeènost pøedevším na otázky související s transportem materi-
álu na centrální odval, øešena byla hlavnì hluènost, prašnost a možná
kontaminace radionuklidy. Pøítomným bylo vysvìtleno, že v prùbìhu
likvidace odvalù bude probíhat monitoring všech kontaminantù.
Ing. Karla Petrová, øeditelka sekce radiaèní ochrany ze Státního úøadu
pro jadernou bezpeènost, zdùraznila, že veškeré èinnosti spojené s pøe-
mist’ováním a zpracováním materiálù s obsahem radionuklidù podlé-
hají dozoru úøadu s cílem zajistit dodržování stanovených limitù. 

Koneèná stanoviska obcí ke zpùsobu likvidace odvalù budou pod-
ložena rozhodnutími zastupitelstev obcí. Mìsto Pøíbram (vèetnì
osadních výborù, které spadají pod správu mìsta) usnesením svého
zastupitelstva již doporuèilo realizaci 4. varianty. O další tato stano-
viska zástupci s. p. DIAMO požádají v prùbìhu èervna 2017. Po defi-
nitivním odsouhlasení vybrané varianty bude zpracována studie pro-
veditelnosti a projektová dokumentace. Zahájení vlastních prací lze
oèekávat za 3–4 roky. Podmínkou je dostatek finanèních prostøedkù
z veøejných rozpoètù.

Ve dnech 25. až 28. dubna 2017 se v Ženevì v sídle OSN konalo
8. zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojù a surovin pøi Eko-
nomické komisi OSN pro Evropu. Zasedání se úèastnilo 260 zástupcù
z více než 60 zemí svìta. Èeskou republiku na zasedání reprezentova-
li dva zástupci, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., øeditel odboru surovinové
politiky Ministerstva prùmyslu a obchodu, a Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.,
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce státního podniku DIAMO.

Expertní skupina již od roku 2009 pracuje na vytvoøení a zavede-
ní jednotného rámce pro klasifikaci zdrojù a surovin primárnì urèe-
ných pro energetické využití. Klasifikaèní rámec nazvaný ve zkrat-
ce UNFC–2009 tvoøí obecný systém založený na principu, v nìmž
jsou zdroje a suroviny klasifikovány na základì tøí hlavních kritérií,
kterými jsou ekonomická a sociální životaschopnost (E), stav pro-
jektu a proveditelnost (F) a úroveò geologického prozkoumání (G),
s využitím èíselného kódovacího systému, kde zjednodušenì úroveò
1 je nejlepší a 4 nejhorší. Kombinace tìchto kritérií tvoøí tøídimen-
zionální systém. První skupina kategorií (osa E) oznaèuje míru
pøíznivosti sociálních a ekonomických podmínek pro stanovení
ekonomické a sociální životaschopnosti projektu, vèetnì zohlednìní
tržních cen a pøíslušných právních, regulaèních, environmentálních
a smluvních podmínek. Druhý soubor (osa F) oznaèuje stádium
a úroveò studií a závazkù nezbytných pro realizaci tìžebních plánù
nebo rozvojových projektù. Tøetí soubor kategorií (osa G) oznaèuje
úroveò geologického prozkoumání prostøedí a možného získání èi
tìžby suroviny.

Rámcový klasifikaèní systém UNFC–2009 je natolik univerzální,
že je schopen pokrýt širokou škálu zdrojù a surovin. Expertní skupina
hodnotila použití klasifikaèního systému UNFC–2009 pro obnovi-
telné energetické zdroje jako voda, vítr èi slunce, nerostné suroviny,
ropu, zdroje jaderného paliva, antropogenní zdroje (pøedevším odpa-

dy) i takzvané
vtláèecí nebo in-
jekèní projekty,
jakými jsou napøí-
klad podzemní
zásobníky plynu.

V letošním roce
byl na návrh pra-
covníkù Meziná-
rodní agentury pro
atomovou energii
do pracovní sku-
piny pro zdroje ja-
derného paliva
novì zaèlenìn
i zástupce státního
podniku DIAMO.
Na zasedání bylo
dohodnuto, že bu-
de vypracována
pøípadová studie
hodnotící použi-
telnost klasifikaè-
ního systému
UNFC–2009 pro
vybrané ložisko
uranu v Èeské re-
publice. Výsledky pak budou prezentovány na pøíštím 9. zasedání
expertní skupiny pro klasifikaci zdrojù a surovin pøi Ekonomické ko-
misi OSN pro Evropu.

Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.  
vedoucí odboru mezinárodní  spolupráce, ØSP  

vedoucí mezinárodního školicího  støediska, ØSP

Zlatý Permon pro odštěpný závod GEAM státního podniku DIAMO

Zasedání expertní skupiny pro klasifikaci zdrojů a surovin při Ekonomické komisi OSN pro Evropu

Dne 16. 5. 2017 byla státnímu podniku DIAMO, odštìpnému závo-
du GEAM Dolní Rožínka slavnostnì udìlena „Cena za bezpeènost
v hornictví“. Tuto cenu od roku 2002 propùjèuje a udìluje jménem
všech zøizovatelù pøedseda Èeského báòského úøadu. 

Zøizovateli ceny jsou Èeský báòský úøad, Odborový svaz pracovní-
kù hornictví, geologie a naftového prùmyslu a Odborový svaz Stavba
Èeské republiky. 

Hlavním cílem soutìže o cenu „Zlatý Permon“ je pøedevším napo-
máhat ke zvyšování úrovnì bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci
a zlepšování pracovních podmínek v organizacích dozorovaných stát-
ní báòskou správou. 

V XV. roèníku soutìže byl v I. kategorii – hornická èinnost prová-
dìná hlubinným zpùsobem – hlubinný dùl, ocenìn státní podnik
DIAMO, odštìpný závod GEAM, Dùl Rožná I za dosažení vynikají-
cích výsledkù v oblasti bezpeènosti práce v hornictví. 

DIAMO, státní podnik, odštìpný závod GEAM zvítìzil na základì
dosažení vynikajících výsledkù v oblasti bezpeènosti práce v hornic-
tví za pøedchozí hodnocený kalendáøní rok 2016, kdy byla státní báò-
skou správou stanovena tato kritéria: 

1. Poèet úrazù, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než
5 dnù, na pracovišti subjektu ve sledovaném roce vèetnì dodava-
telských organizací, provádìjících hornickou èinnost nebo èinnost
provádìnou hornickým zpùsobem. Odštìpný závod GEAM pøi plnìní
všech výrobních úkolù ve sledovaném období na pracovištích nezae-
vidoval žádný pracovní úraz, který by vyžadoval hospitalizaci posti-
ženého delší než 5 dní. 

2. Poèet evidovaných pracovních úrazù na pracovišti subjektu ve
sledovaném roce vèetnì dodavatelských organizací. Na pracovištích
odštìpného závodu GEAM bylo ve sledovaném období evidováno 12
pracovních úrazù, z toho bylo 6 pracovních úrazù registrovaných. 

3. Poèet zameškaných pracovních smìn z titulu pracovních úrazù
v pøepoètu na jednoho zamìstnance subjektu ve sledovaném roce vèetnì
dodavatelských organizací. Na základì výše dosažených výsledkù došlo
v odštìpném závodì GEAM pouze k 6,36 zameškaným pracovním smì-
nám v pøepoètu na 1 zamìstnance vèetnì dodavatelských organizací. 

4. Poèet mimoøádných událostí ve sledovaném roce, podléhajících
ohlašovací povinnosti pøíslušnému obvodnímu báòskému úøadu.
Odštìpný závod GEAM ve sledovaném období neohlásil státní báò-
ské správì žádnou mimoøádnou událost. 

5. Poèet zamìstnancù organizace vèetnì dodavatelských organiza-
cí. Odštìpný závod GEAM ve sledovaném období zamìstnával 374
zamìstnancù. 

6. Roèní výše tìžby. Odštìpný závod GEAM ve sledovaném obdo-
bí vytìžil 72 889 t rudniny, což èiní 96 100 kg uranu. 

Vyhodnocením výše uvedených kritérií odštìpný závod GEAM
zvítìzil v I. kategorii soutìže. Slavnostního propùjèení se za Èeský
báòský úøad zúèastnil pøedseda Ing. Martin Štemberka, dále Ing.
Radim Mžyk a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, za Obvodní báòský
úøad pro území krajù Libereckého a Vysoèina Ing. Dalibor Hampejs
a Ing. Vladimír Škarda, za Odborový svaz pracovníkù hornictví,
geologie a naftového prùmyslu Bc. Pavel Sábel a zamìstnanci stát-
ního podniku DIAMO. 

JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, øeditel kanceláøe úøadu Èeského báò-
ského úøadu, propùjèil sochu „Zlatého Permona“ øediteli státního
podniku DIAMO Ing. Tomáši Rychtaøíkovi a zároveò pøedal øediteli
odštìpného závodu GEAM Ing. Pavlu Koscielniakovi kopii sochy
„Zlatého Permona“ a Ing. Pavlu Vinklerovi, závodnímu Dolu
Rožná I, bronzovou plastiku „Zlatého Permona“. Pøi této pøíležitosti
je tøeba zmínit, že Dùl Rožná I již toto ocenìní „Zlatý Permon“ získal
za rok 2003 a 2016 a je tedy oprávnìn vlastnit kopii této sochy. Chtìl
bych podìkovat všem zamìstnancùm odštìpného závodu, kteøí se
svou každodenní prací podílí na kontrole a dodržování zásad bezpeè-
nosti práce. Udìlená cena „Zlatý Permon“ je ocenìním práce každého
ze zamìstnancù odštìpného závodu GEAM.

Ing. Petr Køíž, Ph.D. 
námìstek øeditele o. z. pro výrobu, o. z. GEAM

UNFC-2009 kategorie a pøíklady tøíd

Ocenìní získaná o. z. GEAM
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Veřejné projednání nové koncepce likvidace odvalů na Příbramsku



Ve støedu 3. kvìtna 2017 byla na poradì vedení státního podniku
DIAMO ve Stráži pod Ralskem pøedložena, projednána a pøijata sou-
hrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek životního
prostøedí v oblastech pùsobnosti státního podniku a jeho odštìpných
závodù za rok 2016.

Elektronická verze souhrnné informace je pro zájemce dostupná na
intranetových stránkách s. p. DIAMO na adrese http://rspsp1/oe a pro šir-
ší veøejnost je k dispozici na webových stránkách http://www.diamo.cz.

1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
1.1 Vodní hospodáøství 

Státní podnik DIAMO v roce 2016 spravoval 72 výpustných profi-
lù, pøes které do recipientù a kanalizací vypustil celkem 27 559 985 m3

vod.

Tabulka è. 1.1–1 Vypuštìné množství vod podle profilù 

V prùbìhu roku 2016 bylo z dùvodu pøevodu vlastnických práv a pro-
deje na jiný subjekt zrušeno 6 výpustných profilù o. z. ODRA Ostrava. 

Do celkového objemu nakládání s vodami jsou zapoèteny veškeré
vody, které byly v rámci DIAMO, s. p., vypuštìny, tj. vody odpadní,
srážkové a dùlní vody po tìžbì uranu, rud a uhlí. 

Celkové množství všech vypuštìných vod bylo proti pøedchozímu roku
2015 o 2,1 mil. m3 nižší, což pøedstavuje pokles o cca 7,67 %. Množství
vypuštìných vod je závislé zejména na atmosférických srážkách, jejich
charakteru v daném roce a místních hydrogeologických pomìrech. Vývoj
roèních úhrnù atmosférických srážek v lokalitách jednotlivých odkališt’
ukazuje graf è. 1.1–4. Úhrn srážek na devíti srážkomìrných stanicích
DIAMO, s. p., byl v roce 2016 proti pøedchozímu roku vyšší o 9,2 %. 

Pitná voda byla dodána do vìtšiny areálù z veøejných vodovodních
sítí v množství 84 616 m3. Pouze v areálech dolu chemické tìžby Stráž
pod Ralskem a na lokalitì Zlaté Hory bylo odebráno 187 531 m3 vod
z vlastních zdrojù. Užitková a provozní voda je zajišt’ována z vodních
tokù, vodovodních sítí, odbìrem podzemních vod nebo se používá dùl-
ní voda po dekontaminaci. Spotøebováno bylo 503 219 m3 tìchto vod.

Tabulka è. 1.1–2 Pøehled nakládání s vodami podle odštìpných závodù 

VOJ – vnitøní organizaèní jednotka státního podniku DIAMO

Tabulka è. 1.1–3 Vypuštìné množství dùlních vod po tìžbì uranu,
rud a uhlí

Graf è. 1.1–1 Vývoj množství vypuštìných dùlních vod

Graf è. 1.1–2 Vývoj vypuštìného množství dùlních vod po tìžbì
uranu, rud a uhlí

Graf è. 1.1–3 Vývoj nakládání s vodami podle odštìpných závodù

Graf è. 1.1–4 Vývoj roèních úhrnù atmosférických srážek

1.2 Poplatky ve vodním hospodáøství 
Za vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a za odbìry

podzemních vod nad stanovené limity byly odvedeny pøedepsané po-
platky v celkové výši 1 746 972 Kè.

Tabulka è. 1.2–1 Výše poplatkù za nakládání s vodami 

* Nevznikla poplatková povinnost podle § 88 odst. 2, resp. § 90 odst.
1 a 2, zákona è. 254/2001 Sb.

Graf è. 1.2–1 Vývoj poplatkù za odbìr podzemní vody 
a vypouštìní vod odpadních

1.3 Pøehled èinnosti na úseku nakládání s vodami 
Mimo standardnì vedených vodoprávních jednání ve vìci získání po-

tøebných rozhodnutí orgánù státní správy a samosprávy (vypouštìní a od-
bìry vod, provoz vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu, územní
a stavební rozhodnutí a kolaudaèní souhla-
sy k vodním dílùm) a provádìných oprav,
údržby a èištìní (èistíren dùlních vod
(ÈDV), dekontaminaèních stanic (DS),
technologických celkù, vodovodních a ka-
nalizaèních øadù apod.) byly na úseku na-
kládání s vodami v uplynulém roce realizo-
vány a øešeny následující akce a události. 

Ve Stráži pod Ralskem byly opraveny
zkorodované èásti biologické èistírny od-
padních vod na chemické úpravnì a vy-
èištìna èást betonového koryta obtokové-
ho kanálu. Dále byla provádìna likvidace
ojedinìlých rostlin invazní netýkavky
žláznaté (Impatiens glandulifera) na obou bøezích toku Plouènice. 

Na ložisku Pøíbram byla zkolaudována stavba Sedimentaèní nádrž
– ÈDV Pøíbram II a ukonèeno odtìžování kalù z kazet na západní
stranì odkalištì Bytíz. Øešen byl problém s uvíznutím èerpadla
Grundfos pøi jeho pravidelné výmìnì v jámì è. 19. 

Ve Støíbøe bylo na výtoku ze štoly Prokop nasypáno prùtoèné vápencové
lože a na bývalé výsypce lomu Hájek u Karlových Varù proveden prù-

zkum pùvodních drenážních systémù.
V Kutné Hoøe byla pøivedena pitná voda
do šachetní budovy, instalováno osvìtlení
trubní trasy do ÈDV, vyèištìno koryto to-
ku Šífovka a otevøeného žlabu vèetnì vý-
mìny, resp. opravy, èásti potrubí a žlabù
odvádìjících vyèištìné dùlní vody. 

V Okrouhlé Radouni byly odvrtá-
ny dva kontrolní prùzkumné vrty
a provedena prùbìžná výmìna potrubí
a armatur na ÈDV. 

Na Zadním Chodovì v areálu ÈDV
a jam è. 2 a è. 3 a v oblasti Horní Slav-
kov se provádìl nìkolikanásobný po-

støik invazních rostlin. V Kraslicích byla vyèištìna usazovací jímka
a opraven a natøen portál štoly Hranièáø. 

Na ložisku Rožná probíhala ražba 349 bm (celkem již vyraženo
923 bm) odvodòovací štoly R3 a 26 bm svislého komína. V rámci sa-
nace odkalištì K I bylo v celé délce drenážního systému položeno no-
vé odvodòovací potrubí a na chemické úpravnì do trvalého provozu
uvedena síranová sila. 

V Ostravì byl vybudován rozvod pitné vody a požárního zabezpe-
èení v areálu Hrušov a nový rozvod vody a kanalizace v areálu Ale-
xander. V rámci pøevodu inženýrských sítí do vlastnictví municipalit,
resp. tøetích osob, byl odprodán rozvod pitné vody v areálu VKK
(velkokapacitní kravín) a kanalizace v areálech Barbora a Pokrok. 

Na úseku nakládání s vodami bylo ze strany orgánù státního odborné-
ho dozoru v uplynulém roce provedeno 26 kontrol, které v oblasti pùsob-
nosti odštìpných závodù DIAMO, s. p., nezjistily žádné závažné závady.

2 HYDROGEOLOGIE
Na vybraných lokalitách ve správì DIAMO, s. p., a jeho odštìpných

závodù je kromì sledování povrchových vod provádìn také monito-
ring podzemních a dùlních vod. Systematicky se kromì hladinových
parametrù zvodní dotèených oblastí sleduje jejich chemizmus ve vzta-
hu k možnostem šíøení kontaminace životním prostøedím v èase.

2.1 Uranová lokalita o. z. TÚU Stráž pod Ralskem 
V prostoru významných ložiskových území uranu v širším okolí

Stráže pod Ralskem, ovlivnìném chemickou i hlubinnou tìžbou, pro-
bíhá systematické mìøení volných hladin a piezometrických úrovní.
Sledovány jsou také stanovené chemické parametry zbytkových tech-
nologických roztokù (ZTR) a dùlních a podzemních vod køídových
kolektorù. Tìžbou v minulosti byla primárnì kontaminována ceno-
manská zvodeò a sekundárním zneèištìním byl postižen kolektor tu-
ronský. V okolí odkalištì Stráž pod Ralskem v sousedním tlusteckém
bloku je monitorována též coniacká zvodeò. 
Areál dolu Hamr I

Od roku 2001 pokraèuje zatápìní podzemí dolu Hamr I (DH I). Hlav-
ní smìr proudìní ZTR a podzemní vody v severovýchodní èásti

strážského bloku je dán depresní kotlinou DH I. V prosinci roku 2016
byla volná hladina cenomanské zvodnì v centru deprese na úrovni
244 m n. m., zvyšování hladiny napomáhalo vtláèení ZTR (alkalického
slivu) z technologií NDS ML a NDS 10 prostøednictvím vrtù do pøedpo-
lí dolového pole DH I v prùmìrném množství 3,24 m3.min–1, tj. celkem
1,71 mil. m3 za rok 2016. V severních a severovýchodních èástech od
centra deprese v blízkosti strážského zlomu hladina cenomanské zvodnì
ještì nenastoupala ke stropu fukoidových pískovcù, tj. ke stropu ceno-
manského kolektoru. Hladinové pomìry cenomanského kolektoru jsou
patrné z obrázku è. 2.1–1, obrázek è. 2.1–2 pak uvádí rozdíl hladin ce-
nomanské zvodnì mezi prosincem roku 2015 a prosincem 2016. 
Areál vyluhovacích polí dolu chemické tìžby 

V ploše vyluhovacích polí (VP) došlo v prùbìhu roku 2016 k pokle-
su piezometrické úrovnì ZTR a podzemní vody cenomanského kolek-
toru až o 7 m. Na vìtšinì VP byl v prùbìhu uplynulého roku udržován
rozdíl hladin cenomanské a turonské zvodnì v rozmezí 45 až 60 m,
èímž bylo zamezeno pøetoku
ZTR mezi zvodnìmi. V ce-
nomanské zvodni je udržo-
vána podbilance (pøevládá
èerpání nad vtláèením), smìr
proudìní ZTR udává hyd-
raulická deprese vytvoøená
ve støedu VP. V roce 2016
dosahovala výtlaèná hladina
cenomanské zvodnì v centru
deprese nejnižší úrovnì pod 230 m n. m. Vzhledem k zatápìní podze-
mí dolu Hamr I bylo udržování požadované piezometrické hladiny ce-
nomanské zvodnì v areálu VP podmínìno provozem hydrobariér
Stráž a Svéboøice. Za rok 2016 bylo z VP a rozptylu cenomanské
zvodnì vyèerpáno témìø 3,48 mil. m3 ZTR a vyvedeno 169 899 tun
kontaminantù, vyjádøeno v rozpuštìných látkách (RL).

Nejvyšší koncentrace síranù (50 000 až 60 000 mg.l–1 SO4
2–) byly v prù-

bìhu roku 2016 lokalizovány v západní oblasti VP17 a v prostoru VP8E.
V uplynulém roce nebyly zaznamenány závažné zmìny koncentrací stano-
vených parametrù ZTR a dùlních a podzemních vod cenomanské zvodnì,
které by vedly k úpravám režimu èerpání a vtláèení, pøípadnì k úpravám
vlastního plánu monitoringu. V pøevážné ploše turonského kolektoru došlo
v prùbìhu roku 2016 k poklesu hladiny podzemní vody. K nejvìtším zmì-
nám hladinových pomìrù došlo na VP v prostoru ovlivnìném èerpáním.
Koncentrace SO4

2– pøesahující 2 500 mg.l–1 jsou monitorovány již jen
v èoèce v prostoru VP12B. Intenzivní èerpání z èoèek však kontaminaci
efektivnì eliminuje a kvalita dùlních a podzemních vod turonské zvodnì se
výraznì zlepšuje. Za rok 2016 bylo z turonské zvodnì vyèerpáno pøes
2,48 mil. m3 ZTR a vyvedeno 1 370 tun kontaminantù (RL). 

Obrázek è. 2.1–1 Hydroizopiezy cenomanské zvodnì ve  strážském
bloku (stav k prosinci 2016) 

Obrázek è. 2.1–2 Rozdíl piezometrické úrovnì ZTR a podzemní  vody ce-
nomanské zvodnì ve strážském bloku  v období mezi 12/2015 a 12/2016 

Obrázek è. 2.1–3 Rozdíl koncentrace síranù v cenomanské  
zvodni na ložisku Stráž pod Ralskem v období  mezi 2. pololetím
2015 a 2. pololetím 2016
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Vysvìtlivky:

linie vrtů hydrobariéry Stráž

ochranné pásmo vodního zdroje Mimoň

vodní toky a břehové linie

hlavní tektonické linie

plocha vyluhovacích polí DCHT
a dobývací bloky dolů DH I a DK I

monitorovací vrt

Vápencové lože - Støíbro

Oblast tìžby uran rudy uhlí Celkem

Dùlní vody  [m3.rok-1] 13 028 785 6 575 421 7 749 407 27 353 613

Vody/VOJ
o. z. TÚU o. z. GEAM o. z. SUL o. z. ODRA Celkem[m3.rok-1]

Dùlní 2 959 718 5 963 109 11 007 677 6 316 750 26 247 254

Odkalištní 0 223 454 255 474 0 478 928

Prùsakové 212 775 301 502 113 154 0 627 431

Odpadní,
srážkové 117 277 34 318 6 470 48 307 206 372

Celkem 3 289 770 6 522 383 11 382 775 6 365 057 27 559 985

Vysvìtlivky:

izolinie piezometrické úrovně ZTR a podz.
vody v cenomanské zvodni [m n. m.]
hlavní tektonické linie
plocha vyluhovacích polí DCHT
a dobývací bloky dolů DH I a DK I
plocha strážského bloku
sídla

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Impatiens glandulifera

Typ vod Poèet profilù Vypuštìný objem [m3.rok-1]

Èištìné dùlní vody 22 15 929 332

Výtok nebo èerpání dùlních vod 32 11 424 281

Odpadní vody 18 206 372

Celkem 72 27 559 985

Sanaèní vrt VP8B

Poplatky 
o. z. TÚU     o. z. GEAM     o. z. SUL    o. z. ODRA Celkem

za / VOJ [Kè]

Vypouštìní 
odpadních vod

0* 25 491 899 907 0* 925 398

Odbìr 
podzemních vod

759 533 62 041 0* 0* 821 574

Celkem 759 533 87 532 899 907 0* 1 746 972
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Obrázek è. 2.1–4 Rozdíl koncentrace síranù v turonské zvodni
na ložisku Stráž pod Ralskem v období mezi 2.  pololetím 2015
a 2. pololetím 2016 

Areál odkalištì Stráž pod Ralskem 
V okolí odkalištì bývalé chemické úpravny Stráž pod Ralskem je

podrobnì monitorována coniacká zvodeò tlusteckého bloku. V roce
2016 byly hladinové pomìry ve vìtšinì sledovaných vrtù srovnatelné
s výsledky pozorování v roce pøedchozím. Hydrochemická situace
podloží je rovnìž stabilní a plošnì velmi málo promìnlivá.

2.2 Uranové, rudné a uhelné lokality o. z. GEAM 
Dolní Rožínka

Okolí ložiska Rožná 
V oblasti uranového ložiska Rožná jsou kromì povrchových vý-

pustí monitorovány dùlní vody ve vrtech v okolí odkališt’ K I a K II.
Dùlní vody v okolí odkalištì K I byly v roce 2016 sledovány pro-
støednictvím 39 vrtù. Prùmìrné koncentrace 238U jsou ve vìtšinì vrtù
pod mezí detekce, pouze ve 3 vrtech byly proti roku 2015 zazname-
nány hodnoty mírnì zvýšené (< 0,3 mg.l–1) a ve 3 vrtech byly zazna-
menány zvýšené koncentrace SO4

2– (> 1 000 mg.l–1). Tyto koncentra-
ce mají zøejmì souvislost s blízkostí vrtù v prostoru èerpání do dre-
nážního systému a s budováním nového drenážního systému odkališ-
tì K I. Okolí odkalištì K II bylo monitorováno 18 vrty, prùmìrné
koncentrace 238U byly v prùbìhu roku 2016 vìtšinou pod mezí de-
tekce, u 1 vrtu byla sledována mírnì zvýšená prùmìrná objemová ak-
tivita 226Ra. 

Prùmìrná koncent-
race SO4

2– pøesahují-
cí 1 000 mg.l–1 byla
zjištìna jen v 1 vrtu.
Celková hydrogeo-
chemická situace
dùlních vod okolí
odkališt’K I a K II je
velmi pøíznivá a sta-
bilizovaná. V moni-
torovacích vrtech

a studních pod odvalem R I nedošlo v prùbìhu roku 2016 k význam-
nému zhoršení kvality vody. V obcích Rožná, Habøí, Dolní a Horní
Rožínka, Milasín a Bukov probíhá jednou roènì kontrolní monitoro-
vání kvality vody ve studních. V prùbìhu uplynulého roku byly
všechny sledované hodnoty pod záznamovou úrovní. 

Na lokalitách Licomìøice, Olší – Drahonín a Jasenice – Pucov
jsou monitorovány podzemní vody ve vrtech a studních. V roce 2016
nedošlo k výrazným zmìnám jejich chemizmu, stav je stabilizovaný,
hodnoty sledovaných parametrù jsou srovnatelné s pøedchozími roky. 

Na lokalitách Bìstvina a Oslavany je situace dlouhodobì stabili-
zovaná, k výraznìjším zmìnám v prùbìhu roku 2016 nedošlo. 

Od roku 2000 je kvalita podzemní a dùlní vody na lokalitì Zlaté
Hory sledována prostøednictvím 3 vrtù situovaných v údolí Zlatého
potoka pod rekultivovaným odkalištìm O3. Výsledky analýz nepro-
kázaly negativní vliv odkalištì na kvalitu podzemních vod.

2.3 Uranové a rudné lokality o. z. SUL Pøíbram 
Uranové ložisko Pøíbram 

Jako dozvuk velmi suchého roku 2015 byla hladina v ložisku na
poèátku roku 2016 na nízké úrovni (minimum 421 m n. m. zazname-
náno v únoru). V posledním ètvrtletí roku nastoupala hladina nad úro-
veò 427 m n. m. Prùmìrný pøítok do ložiska byl 84,8 l.s–1. Dùlní vody
jsou z ložiska èerpány jámou è. 19 (vyèerpáno 2,093 mil. m3) a jámou
è. 11A (vyèerpáno 407 tis. m3) a následnì èištìny na ÈDV. Malá èást
vod je gravitaènì odvádìna do øeky Kocáby z šurfu è. 55. Výsledky
monitorování za rok 2016 nevykazují výrazné zmìny v hodnotách
sledovaných parametrù, v dlouhodobém horizontu mají koncentrace
238U a 226Ra mírnì klesající trend. 

Na lokalitì Zadní Chodov jsou dùlní vody vypouštìny bez èištìní
do vodoteèe z vrtu HVM–1, pøibližnì 1/4 tìchto vod protéká pøírod-
ním mokøadem. Koncentrace 238U jsou na nízké úrovni a mají klesají-
cí trend. Objemová aktivita 226Ra byla v roce 2016 zaznamenána
v rozpìtí cca 1 000 až 2 500 mBq.l–1, z dlouhodobého hlediska se
však trend vývoje objemové aktivity 226Ra jeví jako stagnující až mír-
nì klesající. Dochází však k jeho kumulaci v sedimentech, což je
pøedmìtem hledání vhodného eliminaèního øešení. 

Na ložisku Vítkov II je hydrochemická situace dlouhodobì stabil-
ní, vypouštìné dùlní vody nemìly v roce 2016 zásadní dopad na ži-
votní prostøedí. 

V ložisku Okrouhlá Radouò je hladina dùlní vody udržována èer-
páním z jámy è. 9 na úrovni 527,5 m n. m. Výron z komína
VK5–3/0–11 nebyl zaznamenán. Koncentrace 238U a 226Ra v roce
2016 potvrzují dlouhodobì klesající trend. V prùbìhu roku 2016 po-
kraèovaly práce na pøípravách projektu odvodòovacího vrtu, kterým
bude umožnìno gravitaèní odvedení a jímání dùlních vod v jednom
centrálním místì. 

Na lokalitì Kutná Hora je prùbìžnì sledován vliv zatopeného do-
lu Turkaòk na okolí. Podzemní vody jsou monitorovány ve vrtech
a studních v kvartérních i køídových sedimentech za úèelem zjištìní
možného ovlivnìní tìchto zvodní dùlní vodou. V prùbìhu uplynulého

roku nedošlo k výrazným zmì-
nám koncentrací sledovaných
parametrù a jejich stav je dlou-
hodobì stabilní. 

Na lokalitì Hájek u Karlo-
vých Varù jsou vody vytékají-
cí z výsypky bývalého lomu
kontaminovány chlorovanými
látkami. Výsledky monitoringu
z roku 2016 poukazují na mírnì
klesající trend jejich koncentra-

cí. V první polovinì roku byl na základì výsledkù II. a III. etapy tech-
nicko-ekonomické studie vypracován projekt sanaèních prací
a v 2. polovinì roku pokraèovalo jeho schvalování. 

V oblasti Mydlovar byl sledováním kvality podzemních vod v roce
2016 opìt potvrzen obdobný vývoj jako v pøedchozích letech. Nejví-
ce jsou kontaminací zasaženy oblasti jihozápadnì od odkalištì K III
a jižní až jihozápadní oblasti od odkalištì Triangl. Pùvod zneèištìní
pochází z odkališt’ bývalé úpravny uranových rud MAPE Mydlovary
(vysoké obsahy amonných iontù a Na) a z pozùstatkù tìžby lignitu
(rozpuštìné kovy) s dominantním vlivem dùlních vod. Jižní èást úze-
mí mùže být ovlivnìna také strusko–popílkovými smìsmi uloženými
v odkališti Triangl. Kontaminací jsou ovlivnìny podzemní vody v ob-
lasti severozápadní hranice kalojemu K IV/D. V dotèeném území
jsou potvrzeny výskyty kyselých vod, zvýšené koncentrace kovù (Al,
As, Ni, Be, Fe a Mn), síranù, chloridù, amonných iontù a rozpuštì-
ných látek. 

Hydrochemická situace podzemních vod je na lokalitì Mydlovary
systematicky monitorována a øešena v rámci projektu sanací. Pro dal-
ší upøesnìní rozsahu zneèištìní je plánováno odvrtat nové monitoro-
vací vrty.

2.4 Uhelné lokality a laguny o. z. ODRA Ostrava 
S ohledem na provoz uhelných dolù, zejména v karvinské èásti hor-

noslezské pánve, jsou èerpány dùlní vody z vodní jámy Jeremenko
(ostravská dílèí pánev) a Žofie (petøvaldská dílèí pánev). V roce 2016
bylo na VJJ vyèerpáno a vypuštìno do toku Ostravice pøes 5,27 mil. m3

a z VJŽ bylo vyvedeno do Rychvaldské stružky pøes 1,04 mil. m3. Kva-
lita dùlní vody z VJJ se trvale zlepšuje, což potvrzuje i klesající trend
obsahu síranových iontù a železa v dùlních vodách. Vzhledem k defici-
tùm atmosférických srážek mírnì vzrostly také koncentrace chloridù
(Cl–). Dùlní vody VJŽ jsou však dlouhodobì negativnì zatíženy mír-
ným nárùstem objemové aktivity 226Ra. Kontinuálnì se sledují hladino-
vé pomìry v jámách Jeremenko 3, Žofie 5/4 a Odra 2. 

Na lokalitì skládky odpadù bývalé rafinerie olejù – laguny OSTRAMO
v Ostravì – Mariánských Horách – jsou vody lagun R0, R1, R2, R3
a jejich okolí kontaminované pøedevším nepolárními extrahovatelnými
látkami (NEL), sírany, železem, hliníkem a dalšími polutanty. V dotèe-
ném prostoru je vybudován systém èerpacích a zasakovacích vrtù, je-
jichž provozem je minimalizováno šíøení kontaminované podzemní vo-
dy zejména severním a severozápadním smìrem v dùsledku netìsnosti
podzemní milánské stìny. Srážkové vody dotují podzemní vody uvnitø
lagun a generují tak vznik solanek. Vody z lagun (tzv. haldové vody)
jsou proto spolu s podzemními vodami odèerpávány, èištìny a násled-
nì vyvádìny do kanalizace. Èást podzemních vod z ochranného drénu
je èerpána a èištìna na dekontaminaèní stanici a zasakována zpìt. Hyd-
rogeologická situace je dlouhodobì øešena v rámci projektu náprav-
ných opatøení, realizovaného externí spoleèností. 

3 OVZDUŠÍ
3.1 Stacionární zdroje zneèišt’ování ovzduší 

DIAMO, s. p., provozoval v roce 2016, stejnì jako v roce pøedcho-
zím, 17 vyjmenovaných stacionárních zdrojù zneèišt’ování ovzdu-
ší, uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu è. 201/2012 Sb., o ochranì
ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù a 139 stacionárních zdrojù
zneèišt’ování ovzduší, které nepodléhají zákonu o ochranì ovzduší.

Tabulka è. 3.1–1 Pøehled stacionárních zdrojù zneèišt’ování ovzduší 

* Stacionární zdroje zneèišt’ování ovzduší uvedené v pøíloze è. 2 
k zákonu è. 201/2012 Sb. 

Vyjmenované spalovací zdroje zne-
èišt’ování ovzduší pøedstavuje 10 spa-
lovacích stacionárních zdrojù, který-
mi jsou 2 výtopny – Stráž pod Ralskem
a ZBZS (kód 1.1) a 1 záložní zdroj (kód
1.2) na o. z. TÚU, 2 kotelny – ZCHÚ
a R I (kód 1.1) a 2 záložní dieselagregá-
ty (kód 1.2) na o. z. GEAM, a 3 kotle
v kotelnì areálu Jeremenko (kód 1.1)
na o. z. ODRA. 

Vyjmenované jiné zdroje zneèišt’o-
vání ovzduší pøedstavuje 7 ostatních
stacionárních zdrojù, kterými jsou
vysokoteplotní redukce oxidu dusíku
(kód 11.3) na o. z. TÚU, výduchy tech-
nologie hlavní výroby ZCHÚ (kód
11.5), povrchová úprava tryskáním
(kód 4.12), technologické èistírny od-
padních vod (kód 2.6), technologie
zpracování døeva R I (kód 7.7) a skládka TKO Bukov (kód 2.2) na
o. z. GEAM a odkalištì Mydlovary (kód 11.1) na o. z. SUL. 

Nevyjmenované spalovací zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedsta-
vuje 127 spalovacích zaøízení pro lokální vytápìní provozních
a správních objektù odštìpných závodù. 

Nevyjmenované jiné zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedstavuje
12 ostatních stacionárních zdrojù, kterými jsou absorpce amoniaku
NDS 10 a NDS ML, pøíprava vápenného mléka NDS 10 a NDS ML,

vápenné hospodáøství NDS 6, sušárna uranového koncentrátu VÚ è. 2
na o. z. TÚU, mlýnice ZCHÚ, vìtrací stanice R4, R6, odkalištì K I,
K II a sušárna uranového koncentrátu na o. z. GEAM a hlavní dùlní
ventilátor a degazaèní stanice VJJ a VJŽ na o. z. ODRA. 

3.2 Emise a poplatky ze stacionárních zdrojù 
Úroveò emisních koncentrací zneèišt’ujících látek, vypouštìných ze

stacionárních zdrojù provozovaných DIAMO, s. p., má dlouhodobì
sestupnou tendenci a pohybuje se hluboce pod stanovenými limity.

Mírné zvýšení emisí vybraných zneèišt’ujících látek (NOx, CO
a CO2) proti pøedchozímu roku, resp. dlouhodobému trendu, bylo
zpùsobeno v dùsledku vyšší výroby tepla v uplynulé topné sezónì,
pøièemž ani u jedné ze sledovaných zneèišt’ujících látek nedošlo
k pøekroèení stanovených limitù. 

Výjimkou jsou tuhé zneèišt’ující látky (TZL), vznikající pøi sanaci od-
kališt’ o. z. SUL v Mydlovarech v dùsledku intenzívního návozu a uklá-
dání sanaèních a rekultivaèních materiálù. Roèní emise TZL, vypoètené
metodikou schválenou rozhodnutím Krajského úøadu Jihoèeského kraje
è. j. KUJCK 70286/2013/OZZL ze dne 19. 12. 2013, zde dosáhly hod-
noty 10,11 tun, což je o 1,64 tun více než v roce pøedchozím.

Tabulka è. 3.2–1 Pøehled emisí a poplatkù 

* Suma poplatkù za zneèišt’ující látky vypouštìné všemi vyjmenovaný-
mi stacionárními zdroji o. z. 

Poplatkové pøiznání a souhrnná provozní evidence byla v zákonem
stanovené lhùtì podána pøíslušným orgánùm ochrany ovzduší pro-
støednictvím integrovaného systému plnìní ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostøedí www.ispop.cz. 

Na základì emitovaného množství zneèišt’ujících látek (TZL, NOx,
SO2, CO a další) v pøedchozím kalendáøním roce byly podle § 15
odst. 5 zákona o ochranì ovzduší vypoèteny poplatky za jednotlivé
zneèišt’ující látky. Výše poplatkù, s ohledem na nízké emisní kon-
centrace zneèišt’ujících látek vypouštìných z jednotlivých stacio-
nárních zdrojù v provozovnách o. z., èiní ménì než 50 000 Kè, a tak
podle § 15 odst. 3 zákona jsou zneèišt’ující látky od poplatku osvobo-
zeny. 

Zjišt’ovány, vykázány a ovìøeny byly také emise skleníkových ply-
nù (oxid uhlièitý) na tøech energetických spalovacích zaøízeních (ko-
telna o. z. GEAM s tepelným pøíkonem 44,95 MW, výtopna o. z.
TÚU s tepelným pøíkonem 45,00 MW a novì též záložní zdroj elekt-
rické energie – dieselagregát o tepelném pøíkonu 0,375 MW), provo-
zovaných v souladu s povolením k emisím oxidu uhlièitého (CO2)
podle zákona è. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povo-
lenkami na emise skleníkových plynù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Tabulka è. 3.2–2 Emise CO2 a roèní bilance povolenek 

* Alokované množství povolenek pro 4. rok obchodovacího období
2013 až 2020. 

** Odpovídá množství emisí, vykázanému v pøedchozím roce 
postupem podle zákona è. 383/2012 Sb. 

Ze tøí spalovacích zaøíze-
ní o celkovém instalova-
ném tepelném pøíkonu
90,325 MW bylo v roce
2016 emitováno celkem
29 818 tun CO2, což je
o 1 496 tun více než v roce
pøedchozím a o 9 934 tun
více, než bylo alokováno
povolenek pro emise skle-
níkových plynù pro 4. rok
obchodovacího období
2013 až 2020. Vyšší množství emisí CO2 souvisí s vyšší spotøebou pa-
liva pøi zvýšené výrobì tepelné energie v dùsledku chladnìjší zimní
sezóny. Rozdíl v alokovaném množství povolenek a vykázaném
množství emisí CO2 byl pokryt ze zùstatkù povolenek na úètech zaøí-
zení v dùsledku jejich dlouhodobé úspory z pøedchozích let. 

Uvolòování dùlních plynù (CH4 – metan, CO2 – oxid uhlièitý) do
ovzduší je systematicky monitorováno na vodní jámì Jeremenko (VJJ)
a na vodní jámì Žofie (VJŽ) o. z. ODRA Ostrava. Zjišt’ované hodnoty
jsou dlouhodobì nízké a koncentrace ve výdušných dùlních vìtrech jsou
pod pøípustnými mezemi. V roce 2016 dosáhly prùmìrné absolutní exha-
lace CH4 na VJJ 1 667 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,065 % a na
VJŽ 2 164 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,061 %. Hodnoty exhala-
cí CO2 na VJJ dosáhly 2 743 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací
0,100 % a na VJŽ 2 829 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,080 %. 

Radiaèní zátìž životního prostøedí (Dg – dávkový pøíkon záøení gama,
EOAR – ekvivalentní objemová aktivita radonu, 238U – uran 238 a 226Ra
– radium 226 v prašném spadu a další) byla sledována podle programù
monitorování schválených SÚJB. Vyhodnocení výsledkù monitorování
velièin, parametrù a skuteèností dùležitých z hlediska radiaèní ochrany
je provedeno v samostatné zprávì (záznam Z–03–ØP–sp–22–01) jed-
notlivých odštìpných závodù. 

Exhalacemi ze zdrojù zneèišt’ování ovzduší, provozovaných DIAMO,
s. p., nebyla v hodnoceném období zpùsobena ani vyèíslena žádná ško-
da na lesních porostech.

3.3 Pøehled èinnosti na úseku ochrany ovzduší 
V rámci preventivních opatøení byly pøed zahájením topné sezóny pro-

vedeny pravidelné revize a seøízení všech spalovacích zdrojù, kontroly

VOJ / ZZO
Vyjmenované* Nevyjmenované

spalovací jiné spalovací jiné

o. z. TÚU 3 1 0 6

o. z. GEAM 4 5 118 4

o. z. SUL 0 1 1 0

o. z. ODRA 3 0 8 2

Souèet 10 7 127 12

Celkem 17 139

VOJ / Vykázané Pøidìlené* Vyøazené** Meziroèní 

Spalovací množství množství množství bilance 

zaøízení emisí CO2 povolenek povolenek emisí CO2
[t.rok-1] [EUA] [EUA] [t]

o. z. TÚU 18 068 10 639 17 408 + 660

o. z. GEAM 11 750 9 245 10 914 + 836

Celkem 29 818 19 884 28 322 + 1496

STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p., ZA ROK 2016
POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 3

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 5

VOJ / ZZO
Zneèišt’ující látka  [t] Poplatky 

TZL NOX SO2 CO        NH3 CH4
celkem* [Kè]

o. z. TÚU 0,005 14,119 0,060 1,351 - - 15 600

o. z. GEAM 0,086 3,980 - 0,573 4,208 0,219 4 739

o. z. SUL 10,110 - - - - - 42 500

o. z. ODRA - 0,160 - 0,000 - - 176
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spalinových cest a úèinnosti spalování. Provedena byla rovnìž jednorá-
zová mìøení emisí prostøednictvím autorizované osoby, která potvrdila
dodržování emisních limitù u všech vyjmenovaných stacionárních zdrojù
zneèišt’ování ovzduší provozovaných v rámci DIAMO, s. p. 

Vyšší prašnost je trvale øešena na provozech o. z. GEAM Dolní
Rožínka a pøedevším pak na Provozu rekultivaèních a likvidaèních
prací Mydlovary o. z. SUL Pøíbram. Mezi zde pøijatá opatøení patøí
dùkladná oèista nákladních vozidel (pøeprava uranové rudy, návoz
sanaèních materiálù apod.) a pravidelné skrápìní a oèista pøepravních
tras a rudného depa. Významným pøínosem bylo rovnìž zprovoznìní
železnièní vleèky pro návoz sanaèních a rekultivaèních materiálù
v Mydlovarech a postupné a trvalé snižování povrchu prašných pláží
na odkalištích. 

Na o. z. ODRA Ostrava je již od roku 2006 využívána geotermál-
ní energie èerpaných dùlních vod z VJJ (instalována 3 tepelná èerpa-
dla o celkovém výkonu 79,5 kW) v kombinaci s plynovou kotelnou
pro vytápìní provozních a správních objektù areálu Jeremenko. Pro-
vozem 2 tepelných èerpadel v kombinaci s plynovou kotelnou (vytá-
pìní objektu è. 115) se v uplynulém roce snížila spotøeba zemního

plynu na pouhých 100 m3, uspoøilo se 20 681 m3 plynného paliva
a dosáhlo se významného poklesu emisí zneèišt’ujících látek. Elimi-
nace uvolòování metanu (CH4) do ovzduší z degazaèní stanice na
vodní jámì Žofie je od roku 2007 zajišt’ována jeho spalováním v ko-
generaèní jednotce. V roce 2016 bylo z degazaèní stanice využito
439 251 m3 100% CH4. Celkem bylo v kogeneraèní jednotce spáleno
1 269 984 m3 100% CH4, èímž bylo vyrobeno 5 695 MWh silové
elektøiny dodané do elektrické distribuèní rozvodné soustavy
a 5 187 GJ tepla, které bylo využito k vytápìní objektù v areálu Žofie. 

Využíváním geotermální energie dùlních vod a spalováním metanu
trvale o. z. ODRA pøispívá, vedle významné úspory neobnovitelných
zdrojù, také k žádoucímu snižování celkové zátìže ovzduší zneèišt’u-
jícími látkami v ostravské oblasti. 

Mezi významné akce uplynulého roku patøí také protimetanová
opatøení k zajištìní bezpeènosti staveb. V objektu základní školy na
ulici Trnkovecká v Ostravì–Radvanicích byl za tímto úèelem vybu-
dován drenážní systém odplynìní základù staveb a rekonstruován ka-
nalizaèní øad. 

Na úseku ochrany ovzduší bylo v uplynulém roce ze strany orgánù
státního odborného dozoru (ÈIŽP OI Liberec, KÚ Libereckého kraje,
KHS Libereckého kraje – ÚP Èeská Lípa, SÚJB RC Kamenná) pro-
vedeno 14 kontrol (z toho 1 na o. z. GEAM Dolní Rožínka a 13 na
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem), které v této oblasti neshledaly závad-
ný stav. 

Provozní èinností DIAMO, s. p., nedošlo v oblasti ochrany ovzduší
v uplynulém roce k pøekroèení stanovených emisních limitù, výše
emisí nedosáhla zákonem stanovených zpoplatnìných hodnot a exha-
lacemi ze zdrojù zneèišt’ování ovzduší nebyly zpùsobeny, vyèísleny
ani uplatnìny žádné emisní škody.

4    KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO 
MATERIÁLU

Výsledky monitoringu kontaminace míst, resp. pùdy a biologické-
ho materiálu, za uplynulý rok 2016 neprokázaly významné šíøení ne-
bo nárùst zneèištìní 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 Stráž pod Ralskem 
Rozsah kontaminace pùd v oblasti Stráž pod Ralskem byl s postu-

pem zahlazování následkù hornické èinnosti významnì snížen v dù-
sledku dokonèení sanace provozních areálù po hlubinné tìžbì a úpra-
vì uranu. Potenciálním zdrojem kontaminace pùdy jsou nyní pouze
dílèí úniky technologických roztokù na vyluhovacích polích dolu
chemické tìžby, provozovaných v rámci sanace horninového prostøe-
dí. Rozsah tohoto zneèištìní se bezprostøednì po úniku vyhodnocuje

a na základì uniklého ob-
jemu, druhu závadné lát-
ky, objemu roztoku vsák-
lého do pùdy a výsledku
chemických analýz ode-
braných vzorkù pùdy se
stanovuje zpùsob sanace
zasaženého místa. Pøi
úniku vìtším než 1 m3 je
mìøen pøíkon fotonového
dávkového ekvivalentu
Hx v kontaminované ob-

lasti a pøi pøekroèení hodnoty 0,5 µSv.h–1 následuje vymístìní, odvoz
a uložení kontaminované pùdy do odkalištì Stráž pod Ralskem. 

V uplynulém roce došlo k 7 únikùm technologických roztokù, zpù-
sobených prasklinami ve svárech polyetylénového potrubí, z toho
pouze ve dvou pøípadech byl únik vìtší než 1 m3. Uniklý objem, resp.
objem roztokù vsáklých do pùdy, se v jednotlivých pøípadech pohy-
boval od 0,03 m3 do 0,3 m3, ve zmínìných dvou pøípadech to byly
2,0 m3 a 7,2 m3. Zneèištìní pùdy bylo eliminováno in–situ neutraliza-
cí mletým vápencem na pH = 5,5 bez nutnosti vymístìní a sanaèního
zásahu. 

Vliv ukonèené tìžby a úpravy uranové rudy v oblasti Stráže pod
Ralskem je dlouhodobì monitorován a vyhodnocován, zejména pak
s ohledem na potenciál kumulace radionuklidù v životním prostøedí
v rámci potravního øetìzce. Monitorována je kvalita povrchových

vod toku Plouènice, analyzovány jsou dnové sedimenty toku a vzor-
ky biologických materiálù. 

Zjištìné hodnoty hmotnostní aktivity pøírodního uranu 238
(AM,

238
U) a radia 226 (AM,226

Ra) v dnových sedimentech Plouènice se
v roce 2016 pohybovaly hluboce pod vyšetøovacími referenèními
úrovnìmi (AM,

238
U < 0,025 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra < 0,030 Bq.g–1suš.).

Analýzy obsahu radionuklidù v mase a kostech ryb z Plouènice
(AM,

238
U < 0,101 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra < 0,040 Bq.g–1suš.) a v kultur-

ních plodinách (obilniny, zelenina) pìstovaných na zemìdìlské pùdì
o. z. TÚU (AM,

238
U ~ 0,102 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra ~ 0,067 Bq.g–1suš.)

v uplynulém 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 Rožínka 

Analýzy pùd v oblasti Dolní Rožínka již døíve prokázaly, a syste-
matické monitorování složek ŽP i nadále potvrzuje, že nedochází
k šíøení kontaminace v dùsledku tìžby a zpracování uranové rudy na
ložisku Rožná. V nejzatíženìjší lokalitì prùmyslovou èinností o. z.
GEAM, tj. v obci Rožná, je v posledních letech zjišt’ováno pouze
podlimitní zneèištìní radionuklidy, které nepøedstavuje zátìž životní-
ho prostøedí a obyvatel. Kontaminace biologického materiálu byla
zjišt’ována stanovením hmotnostní aktivity pøírodního uranu 238 a ra-
dia 226 ve vzorcích zemìdìlských plodin z okolí tìžebního a úpravá-
renského areálu v Rožné a ve vzdálených lokalitách v katastru obcí Li-
comìøice, Skryje a Nalouèany. Analýza zemìdìlských plodin (bram-
bory, jeèmen, oves, tritikále), provedená Státním ústavem jaderné, che-
mické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v. v. i) v Kamenné, zjistila ve
vzorcích hodnoty AM,

238
U < 1,04 Bq.kg–1 a AM,

226
Ra < 0,55 Bq.kg–1. Zá-

sahová ani vyšetøovací referenèní úroveò objemové aktivity uranu 238
(238U = 47,00 Bq.kg–1) a radia 226 (226Ra = 8,00 Bq.kg– 1) v biologic-
kém materiálu nebyla pøekroèena. Výsledky monitorování byly použity
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 bývalých tì-

žebních lokalitách ve správì o. z. SUL Pøíbram pøedstavují zejména
úložná místa (odvaly, odkalištì) a prùsaky nebo výrony kontamino-
vaných dùlních vod. Z výsledkù pravidelného sledování vyplývá, že
nejrizikovìjší jsou na Pøíbramsku prùsaky vod z odvalù po tìžbì
uranu (odval š. è. 2, 9, 11A, 15 a 19) a odvaly, kde probíhá odtìžová-
ní a pøepracování na kamenivo. Obdobná situace s uvolòováním ra-
dionuklidù do životního prostøedí vlivem odtìžování odvalù je
v Zadním Chodovì a v nìkterých lokalitách Krušných hor. Zdro-
jem kontaminace v oblasti Mydlovary jsou odkalištì bývalé chemic-
ké úpravny uranových rud a pozùstatky z tìžby lignitu. 

Vývoj kontaminace je dlouhodobì a systematicky monitorován
v bývalé tìžební oblasti uranových rud Bytíz v lokalitì Dubenec, a to
se zamìøením na analýzy pùd a zemin zaplavovaných vodami Dube-
neckého potoka. Zjištìné hodnoty slouží ke stanovení úvazku efektiv-
ní dávky z ingesce (vody, potraviny) pro obyvatelstvo, v dùsledku vy-
užívání vod pro zálivku zemìdìlských plodin. 

V roce 2016 byl program monitorování zamìøen na podrobné sle-
dování kontaminace zemin. Výsledky analýz vzorkù zemin odebra-
ných v záplavovém území zjistily mírný nárùst hodnot hmotnostní
aktivity uranu 238 (AM,

238
U 233,00 Bq.kg–1) a radia 226 (AM,

226
Ra

97,00 Bq.kg–1), zpùsobený pøedevším opakujícími se pøívalovými
dešti s následnou záplavou zájmového území. Mimo záplavové území
hodnoty hmotnostní aktivity uranu (AM,

238
U 48,00 Bq.kg–1) a radia

(AM,
226

Ra 40,00 Bq.kg–1) v zeminách prokazují trvale sestupný trend. 
Kontaminace zemìdìlských plodin (koøenová zelenina, brambory,

mrkev) zalévaných vodou inkriminovaného toku se pohybuje pod
mezí detekce nebo na úrovni pøírodního radiaèního pozadí (AM,

238
U

< 0,63 Bq.kg–1, AM,
226

Ra < 0,12 Bq.kg–1). Významné riziko pøenosu
radionuklidù v rámci potravního øetìzce nebylo prokázáno.

Systematicky mo-
nitorovaným tokem
v oblasti Pøíbram je
také øeka Kocába.
Ve spolupráci s doc.
RNDr. Zdeòkem
Adámkem, CSc.,
z Ústavu biologie
obratlovcù AV ÈR,
v. v. i., je každoroè-
nì sledováno a vy-
hodnocováno druho-
vé složení a stav
makrozoobentosu
a obsah tìžkých kovù (Cu, Zn) a radionuklidù (238U, 226Ra) ve svalovinì
masa kapra obecného (Cyprinus carpio). Výsledky za rok 2016 pøines-
ly poznatky shodné s pøedchozími lety. Nevýznamný obsah tìžkých
kovù (Cu 0,811 mg.kg–1, Zn 50 mg.kg–1) v jedlém podílu ryb zazname-
nal další pokles, stejnì tak jako obsah radionuklidù. Za jediný negativní
jev lze považovat zvýšenou teplotu vody v profilu pod zaústìním vy-
èištìných dùlních vod z ÈDV Pøíbram II, který je však vyvažován pøí-
znivì se vyvíjející saprobitou vody v navazujících recipientech. Tento
stav dokládá napø. výskyt poèetné populace hrouzka obecného (Gobio
gobio) a støevlièky východní (Pseudorasbora parva). 

V oblasti Zadní Chodov je lokalizována plošnì omezená kontami-
nace pùd pøírodními radionuklidy, zpùsobená výronem dùlních vod
v roce 2005 z dobývacího prostoru bývalého uranového dolu. Monito-
ring je zde zamìøen na obsah radionuklidù v pùdì a v popelu travin,
sklízených jak v místech ovlivnìných výronem, tak i mimo nìj. V po-
sledních dvou letech byly v místì ovlivnìném výronem odebrány
vzorky s výrazným nárùstem hmotnostní aktivity pøírodního uranu
238 (AM,

238
U 2450,00 Bq.kg–1), pøièemž hodnoty radia 226 zùstaly bez

významné zmìny (AM,
226

Ra < 136,00 Bq.kg–1). Obdobný stav byl za-
znamenán rovnìž u analýz vzorkù travin (AM,

238
U < 1,93 Bq.kg–1,

AM,
226

Ra < 0,37 Bq.kg–1). Tento vývoj pravdìpodobnì souvisí se zmì-
nou místa odbìru vzorkù z dùvodu zmìny zpùsobu užívání dotèeného
pozemku. Na základì sledování dlouhodobého vývoje, navzdory vý-
sledkùm posledních dvou let, lze i nadále pøedpokládat, že kontamina-
ce pùd je na lokalitì stabilizována a nedochází k jejímu dalšímu pøeno-
su do sledovaných biologických materiálù. 

Vývoj kontaminace pùd a biologického materiálu vodami vytékají-
cími z tìlesa výsypky bývalého lomu Hájek u Karlových Varù je
dlouhodobì sledován v rámci pøípravy finálního sanaèního opatøení.
Z pravidelných analýz vzorkù sedimentù Ostrovského potoka a vzor-

kù ryb, odchycených z rybníkù
Ostrovské rybnièní soustavy (ryb-
ník Horní Štít), stejnì tak jako
z dosud provedených výzkum-
ných prací vyplývá, že i pøes pøe-
trvávající nepøíznivý vývoj konta-
minace podzemních a povrcho-
vých vod nejsou v potoèních sedi-
mentech ani v biologickém mate-
riálu z okolí výsypky zachyceny
významnì zvýšené hodnoty kon-
centrací zneèištìní chlorbenze-
nem (CB) a hexachlorcyklohexanem (HCH). 

V rámci monitoringu starých zátìží po tìžbì uranu v lokalitách
vnitrosudetské pánve, Krkonoš a Krušných hor byla sledována
pøedevším situace pøi odtìžování materiálu z odvalù. Ze zjištìných
velièin, parametrù a skuteèností dùležitých z hlediska radiaèní ochra-
ny vyplývá, že v uplynulém roce nebyla odkryta ani zaznamenána
žádná kontaminovaná místa. 

V oblasti Mydlovary je ve spolupráci se Zemìdìlskou fakultou Ji-
hoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích provádìno sledování
a vyhodnocování biosféry odkališt’, a to v pravidelném tøíletém inter-
valu. Výsledky posledního sledování z roku 2015 potvrdily dlouho-
dobý trend postupného snižování, resp. stabilizace, obsahu tìžkých
kovù ve sledovaných vzorcích a neprokazují jejich významný pøenos
do potravního øetìzce. Zvýšené limitní hodnoty (molybden) byly mi-
noritnì zaznamenány ve vzorcích rostlin rostoucích pøímo na odkališ-
tích a u plodin pìstovaných v jejich bezprostøední blízkosti. U tìž-
kých kovù byl v rostlinách zaznamenán pouze podlimitní obsah
a u drobných savcù byly pøekroèeny limitní hodnoty nìkterých tìž-
kých kovù. Hodnoty radionuklidù (uran, radium) jsou jak u plodin,
tak u biologických vzorkù již trvale na hranici detekce. Další vyhod-
nocení stavu biosféry bude provádìno v roce 2018. 

4.4 Uhelné lokality a laguny o. z. ODRA Ostrava 
Na Ostravsku bylo prostorovì omezené zneèištìní zemin a horni-

nového prostøedí prokázáno v 8 lokalitách a areálech bývalých dùl-
ních provozù ostravské tìžební oblasti. Pøevážnì jde o zbytkové
nadlimitní zneèištìní pùd nepolárními extrahovatelnými látkami
(NEL) s maximálními hodnotami 8 930 mg.kg–1, popø. polycyklický-
mi aromatickými uhlovodíky (PAU). V areálu Trojice byly zjištìny
také tìžké kovy (Pb, Hg), kyanidy (CN–

celk), benzen, toluen, etylben-
zen, xylen (BTEX) a fenoly. 

Z výsledkù prùzkumu a provedené analýzy rizik vyplývá, že vý-
znamný sanaèní zásah k odstranìní ovìøeného zneèištìní si žádá pou-
ze areál Trojice
a Šverma – Marián-
ské Hory. Lokality Žo-
fie a Barbora a areály
Koblov, Hrušov, Po-
krok a Paskov patøí ta-
ké mezi místa s pøetr-
vávající kontaminací,
avšak nepøedstavují vý-
znamné riziko pro ži-
votní prostøedí a oby-
vatelstvo s nutným sanaèním opatøením. K postupnému zlepšování
stavu trvale pøispívá rovnìž pøíznivý vývoj prokázané pøirozené ate-
nuace obsahu zneèišt’ujících látek. 

Ostatní lokality bývalých dùlních provozù ostravské oblasti ve
správì o. z. ODRA jsou již bez významného zneèištìní a rizika ohro-
žení lidského zdraví a pøírodních ekosystémù. Kontaminace pùd
a horninového prostøedí, pocházející ze skládky odpadù bývalé rafi-
nerie olejù –  laguny OSTRAMO v Ostravì –  Mariánských Horách,
pøedstavují pøedevším NEL. Celkové zneèištìní horninového prostøe-
dí pod lagunami R0, R1, R2, R3 a v jejich bezprostøedním okolí je
ovìøeno a jako sanaèní limit byla vymezena cílová koncentrace NEL
15 g.kg–1. Realizace projektu nápravných opatøení vèetnì monitoro-
vání rozsahu zneèištìní byla zadána externí spoleènosti a dosud trvá. 

5 ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ
5.1 Produkce odpadù 

Za rok 2016 bylo prostøednictvím integrovaného systému plnìní
ohlašovacích povinností (ISPOP) podáno Hlášení o produkci a na-
kládání s odpady v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon o odpadech), za 49 pro-
vozoven, z toho 10 za zaøízení na využívání nebo odstraòování odpa-
dù. Hlášení do integrovaného registru zneèišt’ování podle zákona
è. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zneèišt’ování životního pro-
støedí a integrovaném systému plnìní ohlašovacích povinností v ob-
lasti životního prostøedí a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon
o integrovaném registru), bylo podáno za 1 provozovnu, která naplni-
la zákonem stanovenou ohlašovací povinnost. 

Celková produkce odpadù za DIAMO, s. p., v roce 2016 byla
36 414 tun, což je proti roku 2015 o 15 753 tun (76 %) více. Odpadu
kategorie ostatní (O) bylo vyprodukováno 33 501,5 tuny a kategorie
nebezpeèný (N) 2 913,0 tun. Na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem se
v uplynulém roce snížila produkce odpadu o 2 010 tun a na o. z.
ODRA Ostrava o 510 tun. Naopak na o. z. SUL Pøíbram došlo ke
zvýšení produkce o 14 446 tun a na o. z. GEAM Dolní Rožínka
o 3 827 tun. Nárùst a pokles produkce je v závislosti na rozsahu a in-
tenzitì likvidaèních prací, provádìných v rámci zahlazování následkù
hornické èinnosti. 

Pøehled produkce odpadù podle hlavních skupin – kategorie N uvá-
dí graf è. 5.1.–1 a kategorie O graf è. 5.1–2.

Tabulka è. 5.1–1 Pøehled produkce odpadù za posledních pìt let 

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 4

STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p., ZA ROK 2016

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 6

Odbìr vzorkù - Srní potok

Vzorkování sedimentù 
Z. Chodov

Termické projevy odvalu Heømanice

Pseudorasbora parva

Produkce odpadù [t]
VOJ 

2012 2013 2014 2015 2016

ØSP DIAMO 32 29 25 25 25

o. z. TÚU 2 506 2 634 5 851 3 484 1 474

o. z. GEAM 2 112 2 101 2 319 1 815 5 642

o. z. SUL 10 474 10 007 5 077 14 476 28 922

o. z. ODRA 5 527 5 627 1 426 861 351

Celkem 20 651 20 398 14 698 20 661 36 414

Schéma kogeneraèní
jednotky



Produkce smìsného komunálního odpadu DIAMO, s. p., má pozi-
tivnì sestupný trend. V roce 2016 došlo v porovnání s pøedchozím ro-
kem ke snížení o 18 tun (8,9 %) na 185 tun.

Graf è. 5.1–1 Pøehled produkce odpadù podle hlavních skupin –
kategorie N 

Graf è. 5.1–2 Pøehled produkce odpadù podle hlavních skupin –
kategorie O  

5.2 Nakládání s odpady 
Ve státním podniku DIAMO je zaveden a preferován systém tøídì-

ní komunálního odpadu. V rámci oddìleného sbìru využitelných slo-
žek z komunálního odpadu bylo v DIAMO, s. p., vytøídìno
19,16 tun papíru, 10,11 tun plastu a 2,43 tun skla. 

Pøi pøedávání odpadù oprávnìným osobám
se zohledòovaly zpùsoby dalšího nakládání
s odpadem a upøednostòovalo se jeho mate-
riálové nebo energetické využití. Z celkové-
ho množství odpadù vyprodukovaných
DIAMO, s. p., bylo 72 % dále využito.

V roce 2016 bylo odevzdáno 14,16 tun
pneumatik, 3,08 tun baterií, 2 060 ks záøivek,
a 8,43 tun vyøazeného elektrozaøízení, z toho

4,24 tuny bylo odevzdáno prostøednictvím REMA systému 
www.remasystem.cz.

5.3 Náklady a výnosy odpadového hospodáøství 
Výdaje na odpadové hospodáøství v roce 2016 pøedstavují pøevážnì

náklady v oblasti pøevzetí (využití a odstranìní) odpadù, realizované
v rámci smluvních vztahù s oprávnìnými osobami podle zákona o od-
padech. Stále více je také využívána možnost zpìtného odbìru použi-
tých výrobkù, která je dána § 38 zákona o odpadech, èímž dochází ke
snížení nákladù.

Tabulka è. 5.3–1 Ekonomická bilance odpadového hospodáøství 

Zdroje pøíjmù jsou pøedevším z provozování zaøízení k využívání
a odstraòování odpadù a z prodeje odpadù, jako jsou barevné kovy
a železný šrot.

5.4 Pøehled èinnosti na úseku odpadového hospodáøství 
O. z. TÚU Stráž pod Ralskem provozoval 1 zaøízení pro zpraco-

vání biologicky rozložitelných odpadù –  kompostárnu s roèní kapaci-
tou 150 tun. Na zaøízení bylo zpracováno 26,76 tun odpadu (katalo-
gové èíslo 20 02 01) pøevážnì z vlastní produkce. 

Na skládce TKO Bukov o. z. GEAM Dolní Rožínka byla po celý
uplynulý rok z technických dùvodù odstavena kogeneraèní jednotka

externího provozo-
vatele. Ke snižová-
ní emisí metanu
bylo využito insta-
lované záložní za-
øízení –  kokso-
kompostový filtr.
Na území bývalé
skládky nebezpeè-
ných odpadù
v Pozïátkách pro-
bíhal pravidelný
ètvrtletní monito-

ring pøirozené atenuace, provádìný na základì závìru zprávy Vyhod-
nocení postsanaèního monitoringu staré ekologické zátìže skládka
Pozïátky.

Na o. z. SUL Pøíbram byla odstranìna 1 èerná skládka odpadù,
nelegálnì uložených na spravovaném pozemku, o celkové hmotnosti
6,12 tun. Zaèátkem roku byl Krajským úøadem Støedoèeského kraje
povolen provoz Zaøízení k využívání odpadù na lokalitì Bytíz. Zaøíze-
ní bylo zøízeno pøedevším za úèelem využití nadrcené stavební suti,
pocházející z likvidace vybraných objektù v areálu jámy è. 11A, a ze-
min potøebných ke koneèné úpravì pozemkù. V souladu s bodem 5
pøílohy è. 11 k vyhlášce è. 294/2005 Sb. mohou být do zaøízení pøijí-
mány odpady ze stejné lokality, u nichž je zaznamenáno pøekroèení
nejvýše pøípustných hodnot obsahu arsenu a kadmia, odpovídající
podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydro-
geologické charakteristice místa a jeho okolí. Ke konci roku bylo
v souladu s § 39, odst. 3 zákona o odpadech ohlášeno ukonèení pro-
vozu Zaøízení k využívání odpadù pro výrobu zásypového materiálu
na ÈDV Kutná Hora – Kaòk a Zaøízení k využívání odpadù na lokali-
tì Milín.

Na o. z. ODRA Ostrava byla v areálu Plavící jámy v Orlové od-
stranìna 1 èerná skládka o celkové hmotnosti 38,41 tun nelegálnì
uložených odpadù.

Na úseku odpadového hospodáøství byla v roce 2016 ze strany or-
gánù státního odborného dozoru provedena 1 kontrola, a to na o. z.
GEAM Dolní Rožínka. Kontrolu provedla ÈIŽP OI Havlíèkùv Brod
na zaøízení Skládka TKO Bukov se zamìøením na povinnosti vyplýva-
jící kontrolované osobì ze zákona o odpadech a ze zákona o integro-
vané prevenci v èásti týkající se nakládání s odpady. Kontrolou neby-
lo shledáno porušení ani neplnìní povinností plynoucích z výše uve-
dených obecnì závazných právních pøedpisù.

6    NAKLÁDÁNÍ S TÌŽEBNÍM ODPADEM
DIAMO, s. p., nakládá s tìžebním odpadem, resp. s materiály z tìž-

by a úpravy nerostných surovin, v souladu s platnými právními pøed-
pisy a povoleními správních úøadù a ukládá je na úložná místa (odva-
ly, odkalištì), resp. na místa k tomu urèená.

6.1 Úložná místa 
Pøehled úložných míst (odvaly, výsypky a odkalištì) je v DIAMO,

s. p., veden v pracovní databázi DEPONIE v rámci jednotného infor-
maèního systému \\DIOS. Poèet a parametry úložných míst ve správì
s. p. se mìní s postupem tìžebních, likvidaèních a rekultivaèních pra-
cí, s procesem jejich uzavírání a s pøevzetím, pøevodem nebo prode-
jem jednotlivých objektù.

Tabulka è. 6.1–1 Pøehled úložných míst ve správì DIAMO, s. p. 

K nejvýraznìjším zmìnám pravidelnì dochází v oblasti Pøíbram
a Zadní Chodov (ve správì o. z. SUL), kde jsou odvaly zpracovávány
na kamenivo, využívané pøevážnì k sanaèním úèelùm a ve stavitelství.

Tabulka è. 6.1–2 Pøehled úložných míst podle druhu tìžené suroviny 

Ve správì státního podniku DIAMO a jeho odštìpných závodù se
v roce 2016 nacházelo celkem 479 evidovaných úložných míst po
tìžbì, úpravì a zpracování nerostných surovin o celkovém objemu
uloženého materiálu 153,80 mil. m3 a o celkové ploše 1 556,82 ha.

6.2 Tìžební odpad a materiály související s hornickou 
èinností

Státní podnik DIAMO nakládá se dvìma základními skupinami
materiálù. První skupinu tvoøí tìžební odpad podle zákona
è. 157/2009 Sb., o nakládání s tìžebním odpadem a o zmìnì nìkte-

rých zákonù, ve znìní zákona è. 168/2013 Sb., spolu s produkty
z hornické èinnosti ve smyslu § 14 písm. f) vyhlášky è. 307/2002
Sb., o radiaèní ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, které vznikly
z tìžby a úpravy uranových rud (haldovina, rmut, kaly z èištìní dùl-
ních vod apod.). Druhou skupinu pøedstavují materiály související
s hornickou èinností, které jsou kontaminovány pøírodními radio-
nuklidy, se kterými pøišly do styku pøi tìžbì, pøepravì a úpravì ura-
nových rud (kontaminovaná zaøízení, objekty, použité osobní ochran-
né prostøedky apod.) nad míru, umožòující jejich uvolòování do ži-
votního prostøedí. 

V roce 2016 bylo v DIAMO, s. p., vyprodukováno celkem
629 897,4 tun tìžebního odpadu, resp. materiálù souvisejících s hor-
nickou èinností, z toho 85 845,2 tun, tj. 13,6 %, tvoøí vlastní tìžební
odpad (haldovina, rmut) z tìžby a úpravy uranu na ložisku Rožná.
Zbývajících 544 052,2 tun, tj. 86,4 %, jsou materiály související
s hornickou èinností, resp. tìžební odpad ze sanace ložiska Stráž,
kaly z èištìní dùlních vod, vrtný výplach, materiál kontaminovaný
pøírodními radionuklidy, použité osobní ochranné prostøedky apod.

Tabulka è. 6.2–1 Pøehled produkce tìžebního odpadu a materiálù
souvisejících s hornickou èinností 

* od zahájení ukládání produkce, resp. od úèinnosti rozhodnutí 
pøíslušného správního úøadu. 

Množství roèní produkce materiálù souvisejících s hornickou èin-
ností, resp. tìžebního odpadu ze sanace, je závislé na rozsahu a inten-
zitì provádìných sanaèních a likvidaèních prací v rámci zahlazování
následkù hornické èinnosti.

7 SANACE A REKULTIVACE
Sanaèní a rekultivaèní práce jsou postupnì provádìny na urèených

plochách území postižených tìžbou a úpravou nerostných surovin,
resp. zaniklou antropogenní èinností na území ve správì státního pod-
niku DIAMO. Cílem rekultivací je obnova pøírodního prostøedí, tvor-
ba pùdního fondu, pøíp. navracení dotèených území k pùvodnímu
úèelu. Zrekultivovaná území jsou nejèastìji vracena pùvodním vlast-
níkùm nebo pøevádìna na nové nabyvatele. V roce 2016 byly rekulti-
vaèní práce (technická a biologická rekultivace a pìstební péèe) pro-
vádìny na celkové ploše 112,6 ha urèeného území pøi finanèním
objemu 100,9 mil. Kè. 

Na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, v rámci zahlazování následkù
hornické èinnosti na povrchu, probíhaly rekultivaèní práce, péèe
o porosty a drobné udržovací práce v oblasti bývalých dolù Hamr I –
Sever, Hamr II, Køižany I a na území vyluhovacích polí dolu che-
mické tìžby Stráž pod Ralskem. V areálu DK I byla dokonèena
technická a zahájena biologická rekultivace a byla provedena projek-
tová pøíprava poslední etapy rekultivace areálu DH I – Sever a rekul-
tivace ploch po likvidaci odvalu jámy è. 13. Pro území vyluhovacích
polí DCHT byla MŽP ÈR schválena aktualizace plánu rekultivace
ploch odejmutých ze zemìdìlského pùdního fondu (ZPF) a byla za-
hájena pøíprava rekultivace I. skupiny vyluhovacích polí (VP 8E, 9D,
8C, 8F, 25B). Rekultivaèní práce na o. z. TÚU v uplynulém roce pro-
bíhaly na celkové ploše 33,8 ha a vynaloženo na nì bylo 12,9 mil. Kè. 

Specifickou oblastí je sanace horninového prostøedí postiženého
chemickou tìžbou uranu na ložisku Stráž. Sanaèními technologiemi
(SLKR I, NDS 6, NDS ML, CHS I a NDS 10) bylo z cenomanské
zvodnì v roce 2016 vyvedeno celkem 169 899 tun kontaminantù
a z turonské zvodnì 1 370 tun kontaminantù (vyjádøeno v RL). Vý-
sledky sledování vývoje kontaminace jsou popsány v kap. 2 Hydro-
geologie. 

Na o. z. GEAM Dolní Rožínka pokraèovala další fáze realizace
I. etapy sanace odkalištì K I v Rožné. Pøetvarováno, zatìsnìno a bio-
logicky rekultivováno bylo cca 1,1 ha povrchu hrázového tìlesa ná-
kladem 16,5 mil. Kè. Úpravou terénu kolem uzavíracího ohlubòové-
ho povalu byla dokonèena likvidace jámy bývalého dolu Jindøich II
ve Zbýšovì u Brna. Na rekultivované ploše bývalé skládky nebez-
peèných odpadù Pozïátky byla provádìna pìstební péèe o vysazené
porosty. 

Na o. z. SUL Pøíbram probíhaly v uplynulém roce sanaèní a re-
kultivaèní práce pouze na odkalištích bývalé chemické úpravny uranu
MAPE Mydlovary. Sanována a rekultivována byla odkalištì K III,
K IV/C2, K IV/E a K IV/R. Udržovací práce byly provádìny na od-
kalištích K I a K IV/D, dokonèených v letech 2010 a 2011. V roce
2016 byla dokonèena rekultivace na 11,6 ha urèené plochy a 12,8 ha
bylo pøekryto roznášecí a výplòovou vrstvou. Z celkové plochy odka-
lišt’ urèené k sanaci a následné rekultivaci, tj. 216,6 ha, jsou nyní prá-
ce dokonèeny na 91,3 ha (odkalištì K I, K IV/D a èást odkalištì
K III), což pøedstavuje 42,2 %. Finanèní objem prací realizovaných
v roce 2016 èinil 67,6 mil. Kè. 

Na o. z. ODRA Ostrava pokraèovaly rekultivaèní práce v rámci
zahlazování následkù hornické èinnosti na 6 rozpracovaných stav-
bách (21,4 ha) v lokalitách Ostrava a Fuèík, na které bylo vynalože-
no 3,8 mil. Kè. V rámci projektu revitalizace Moravskoslezského kra-
je byly provádìny práce na 2 stavbách (31,9 ha) za 0,06 mil. Kè. Cel-
kem byly sanaènì–rekultivaèní práce provádìny na 53,3 ha s celko-
vými výdaji ve výši 3,9 mil. Kè.  

ZÁVÌR 
Státní podnik DIAMO sleduje pùsobení své èinnosti na životní pro-

støedí ve smyslu § 18 zákona è. 17/1992 Sb., o životním prostøedí, ve
znìní pozdìjších pøedpisù. Monitorováno je ovlivnìní všech rozhod-
ných složek životního prostøedí vèetnì velièin, parametrù a skuteèností
dùležitých z hlediska radiaèní ochrany, provádìných v souladu s poža-
davky normy ÈSN EN ISO 9001:2016, ÈSN EN ISO 14001:2005
a pøíslušnými ustanoveními vyhlášky SÚJB è. 132/2008 Sb., o systému
jakosti pøi provádìní a zajišt’ování èinností souvisejících s využíváním
jaderné energie a radiaèních èinností a o zabezpeèení jakosti vybraných
zaøízení s ohledem na jejich zaøazení do bezpeènostních tøíd. 

Monitorování složek životního prostøedí, provádìné v rámci zave-
deného a certifikovaného systému managementu organizace, je
v DIAMO, s. p., pravidelnì pøezkoumáváno a vyhodnocováno, èímž
dochází k jeho neustálému zlepšování a optimalizaci. 

Výsledky monitoringu životního prostøedí, který je systematicky
provádìn na jednotlivých odštìpných závodech podle schválených
programù monitorování, dokládají vliv èinnosti státního podniku
DIAMO na životní prostøedí. Z vyhodnocení výsledkù monitoringu
za rok 2016 vyplývá, že provozní èinností státního podniku DIAMO
nedošlo k závažnému zneèištìní nebo poškození životního pro-
støedí a stav jeho jednotlivých složek se ve spravovaných lokali-
tách postupnì a trvale zlepšuje. 

Realizovaná sanaèní opatøení prokazatelnì pøináší požadovaný
efekt. Hornickou a jinou antropogenní èinností pùvodnì dotèené lo-
kality se úspìšnì a citlivì zaèleòují zpìt do pøirozené krajiny. Sano-
vaná a revitalizovaná území jsou postupnì vracena pùvodním vlastní-
kùm nebo prodávána novým nabyvatelùm k dalšímu smysluplnému
využití.

Ing. Pavel Vostarek  
a kolektiv odboru ekologie ØSP  

VOJ
Náklady na odstranìní / využití [tis. Kè]    Výnosy z prodeje / výkupu [tis. Kè]

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

ØSP DIAMO 58 53 55 54 0 0 0 0

o. z. TÚU 1 126 1 053 827 755 3 952 15 284 9 006 3 576

o. z. GEAM 863 969 840 1 025 654 7 402 6 135 5 973

o. z. SUL 3 596 2 892 3 236 2 441 2 895 1 346 1 741 1 872

o. z. ODRA 1 182 709 805 446 3 964 1 622 677 271

Celkem 6 825 5 676 5 763 4 721 11 465 25 654 17 559 11 692

STRANA 6

STAV SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIAMO, s. p., ZA ROK 2016

Ve správì VOJ
Odvaly Odkalištì

Poèet Plocha [m2] Objem [m3] Poèet  Plocha [m2]   Objem [m3]

o. z. TÚU 9 164 521 1 135 914 1 1 727 225 16 505 960

o. z. GEAM 21 372 917 1 817 812 4 1 215 340 22 946 970

o. z. SUL 423 5 073 874 51 512 761 18 5 363 319 33 986 790

o. z. ODRA 3 1 651 000 25 860 999 0 0 0

Celkem 456 7 262 312 80 327 486 23 8 305 884 73 439 720

Druh tìžené suroviny
Odvaly Odkalištì

Poèet Plocha [m2] Objem [m3] Poèet  Plocha [m2]   Objem [m3]

Uranové rudy 370 4 617 530 49 846 228 18 5 945 496 53 445 720

Polymetalické a ost. rudy 82 903 794 4 155 601 5 2 360 388 19 994 000

Èerné uhlí, lignit 4 1 740 988 26 325 657 0 0 0

Celkem 456 7 262 312 80 327 486 23 8 305 884 73 439 720

DOKONČENÍ ZE STR. 5
VOJ 

Hmotnost produkce [t]

v hodnoceném roce 2016 celkem *

o. z. TÚU 540 060,2 17 990 546,0

o. z. GEAM 87 264,2 15 893 467,1

o. z. SUL 2 573,0 114 065,3

o. z. ODRA 0,0 42 102 000,0

Celkem 629 897,4 76 100 078,4

Drcení suti v areálu Bytíz 11A

Odtìžování odvalu Heømanice

www.remasystem.cz

Produkce odpadu kategorie „N“ podle skupin v tunách

Odpady z anorganických chemických procesů

Odpady z organických chemických procesů
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Odpady z tváření a fyzk. a mech. úpravy kovů

Odpady olejů kapalných paliv

Odpadní obaly, absorpční činidla

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Stavební a demoliční odpady
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Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot

Produkce odpadu kategorie „O“ podle skupin v tunách

Odpady ze zpracování dřeva 224,5

0,02

2,7

35,3

14,6

1337,7

430,3

31456,4

Odpady z tváření a fyzk. a mech. úpravy kovů

Odpadní obaly, absorpční činidla

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Stavební a demoliční odpady

Odpady z čistíren odpadních vod
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Pro další rozvoj areálu Alexander, ja-
ko lehké prùmyslové zóny, bylo nutné
vybudovat systematické vodovodní
a kanalizaèní sítì, které budou splòovat
parametry vodovodní a kanalizaèní sítì
pro veøejnou potøebu podle zákona
274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích. Areál Alexander je situován v k. ú.
Kunèièky, v obci Ostrava–Kunèièky.
V minulosti byl zásobován pitnou vo-
dou z veøejného vodovodního øadu, kte-
rý byl souèástí distribuèní sítì mìsta
Ostravy ve správì OVaK, a. s. Vodovod
byl ve velmi špatném technickém stavu,
jehož pøíèinou bylo stáøí potrubí a ná-
sledky rozsáhlých demolièních èinností,
které byly provádìny na ploše areálu
v uplynulých letech. Dalším dùvodem

neuspokojivého stavu byl dramatický
pokles odbìru pitné vody z dùvodu útlu-
mu hornické èinnosti. Dùsledkem bylo
zhoršení kvality pitné vody. Odkanali-
zování areálu bylo provedeno jednotnou
kanalizací, která odvádìla veškeré od-
padní vody (splaškové a dešt’ové) bez
pøimìøeného èištìní do sbìrné kanaliza-
ce v ulici Holvekovì. Pùvodnì byla jed-
notná kanalizace dimenzována pro od-
vedení dešt’ových vod a splaškových
odpadních vod od cca 1 000 zamìstnan-
cù a také dùlních vod. Po provedeném
útlumu areálová kanalizace odvádìla
splaškové odpadní vody od cca 45 za-
mìstnancù a dešt’ové vody ze støech
a zpevnìných ploch objektù situova-
ných na ploše areálu. Na základì prù-

zkumu, který byl proveden pomocí vi-
deokamery, odpovídal skuteèný stav ka-
nalizace jejímu stáøí a opotøebení. Zá-
važným nedostatkem byla netìsnost ka-
nalizace a narušení kanalizace trhlinami.
V dùsledku dùlní èinnosti byly nìkteré
úseky sítí propadlé. Stav odkanalizování
a èištìní odpadních vod z areálu byl ob-
zvlášt’ nevyhovující z hlediska hygienic-
kého, což mìlo zejména vliv na èistotu
vody v málo vodném recipientu, kterým
je slezskoostravský náhon. 

Z výše uvedených dùvodù bylo
pøistoupeno k realizaci stavby Lokalita

Ostrava –  areál Alexander –  vodovod
a kanalizace v období záøí 2015 až listo-
pad 2016.

Stavba byla èlenìna do tìchto 
samostatných objektù: 

SO 01 – Vodovod vèetnì pøípojek
Vodovod vèetnì pøípojek byl realizo-

ván z materiálu PE 100 RC SDR 11.
Celkem bylo realizováno 470,16 m vo-
dovodního øadu o prùmìru 90–160 mm
a 362,47 m pøípojek o prùmìru
32–90 mm. Na trase jsou osazeny 4 ks
podzemních hydrantù, 1 ks nadzemního
hydrantu, 11 ks vodomìrných šachet
a 30 ks šoupátek.

SO 02 – Kanalizace dešt’ová vèetnì
pøípojek 

Dešt’ová kanalizace je vybudována

z kameninového potrubí. Celkem bylo
realizováno 479,47 m dešt’ového kanali-
zaèního øadu o dimenzi DN 300–600
a 512,54 m pøípojek o dimenzi DN
150–200. Pøípojky jsou èásteènì z ka-
meninového a PVC potrubí. Na trase je
osazeno 17 ks prefabrikovaných šachet
DN 1000 s tloušt’kou stìny 120 mm,
44 ks plastových pøípojkových šachet
DN 400/DN 600 a 2 ks vpustí.

SO 03 – Kanalizace splašková vèetnì
pøípojek 

Splašková kanalizace je vybudována
z kameninového potrubí. Celkem bylo
realizováno 451,19 m kanalizaèního øa-
du o dimenzi DN 300 a 310,04 m pøí-
pojek o dimenzi DN 150–200. Pøípojky

Èást výkopu s výstavbou vodovodu

Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

Dne 27. 5. 2017 probìhl 8. roèník celo-
podnikového bowlingového turnaje
DIAMO CUP. Poøadatelem pro rok 2017
byl odštìpný závod SUL Pøíbram. Spor-
tovní klání probìhlo ve velmi pìkném
a pøíjemném bowlingovém areálu
Sporthotel Trhovky na Orlické pøehradì,
kde bylo pro úèastníky pøipraveno šest
bowlingových drah. Od osmé hodiny
ranní zaèalo sportovní klání, které se
zpoèátku neobešlo bez drobných závad
na technickém vybavení. Na dráhy na-
stoupila tøi družstva poøádajícího odštìp-
ného závodu SUL a tøi družstva odštìp-
ného závodu ODRA, která zde byla uby-
tována z pøedchozího dne. Od 10.00 hod.
si to na bowlingových drahách zaèala
rozdávat družstva odštìpných závodù
TÚU a družstva ØSP z øeditelství s. p. No

a koneènì od cca 12.00 hod. nastoupilo
na dráhy favorizované družstvo odštìp-
ného závodu GEAM z Dolní Rožínky.
V prùbìhu soutìžního klání si bylo mož-
né objednat ranní polévku, ke kávì slad-
ké koláèky a od 11.00 do 14.00 hod. se
v nedalekých prostorách podával pro
úèastníky turnaje obìd, který se však ne-
obešel bez drobných nepøesností v objed-
návkách jídel. 

Myslím si, že boje o sražení co nej-
vìtšího množství kuželek probíhaly
v duchu fair play. K výkonùm na dra-
hách koneckoncù pøispìla i pøíjemná
obsluha z bowlingového centra Sportho-
telu Trhovky. Po skonèení sportovní
èásti probìhlo slavnostní vyhlášení vý-
sledkù turnaje a následovalo pohoštìní
úèastníkù, o které se vzornì staral ko-

lektiv zamìstnancù Sporthote-
lu Trhovky. Zlatým høebem
odpoledne bylo pochutnání si
na dvou dozlatova ugrilova-
ných krocanech a koneènì
i oslavy vítìzù a zapíjení žalu
poražených. 

Vyhlášení výsledkù a pøedá-
vání cen probìhlo za úèasti øe-
ditele o. z. SUL Ing. Zbyòka
Skály. No a jak to všechno do-
padlo? 

Celkové vítìzství v kategorii
družstev mužù si suverénním
zpùsobem vybojoval tým „o. z.
GEAM – muži“ ve složení Mí-
ra Èížek, Ivan Lukša, Aleš
Punèocháø a Jirka Váša celko-
vým náhozem 2 758 kuželek.
Druhé místo obsadil tým „o. z.
GEAM – vedení“, za který na-
stoupili Karel Kašpar, Bohdan Štìpá-
nek, Karel Strachoò a Petr Procházka,
s náhozem 2 571 kuželek, a na tøetím
místì skonèil „o. z. ODRA – muži“ ve
složení Pavel Birka, Juraj Prusák, Franta
Litvík a Pepa Svozil náhozem 2 520 ku-
želek. 

Mezi ženami byla tradiènì nejlepší
dìvèata z o. z. ODRA ve složení Ilona
Jalovcová, Pavlína Kožušníková, Bože-
na Nechvátalová a Zuzana Viestová,
která srazila celkem 1 935 kuželek, dru-
há skonèila dìvèata z o. z. TÚU ve slo-
žení Lenka Jirotková, Lucie Šafránková,
Monika Šindeláøová a Gabriela Fuchso-
vá, jejich celkový nához byl 1 698 kuže-
lek. Tøetí místo obsadily ženy z o. z.
SUL, za které bojovaly Milena Èapko-

vá, Hanka Stehlíková, Radka Slaby-
houdková a Jana Bartošová, náhozem
1 653 kuželek. 

Putovní pohár pro nejlepší družstvo
vedení o. z. získali zaslouženì chlapci
z o. z. GEAM, kteøí byli zároveò i druzí
v celkovém poøadí družstev. 

Nejlepším jednotlivcem se stal Old-
øich Veselý (nához 735 kuželek)
z družstva „o. z. TÚU – muži“ pøed Ale-
šem Punèocháøem (729 kuželek) a Mí-
rou Èížkem (705 kuželek) – oba dva
z družstva „o. z. GEAM – muži“. 

Mezi ženami obhájila vítìzství Mile-
na Èapková z o. z. SUL (nához 561 ku-
želek) pøed Boženou Nechvátalovou
z o. z. ODRA (543 kuželek) a Romanou
Horkou z o. z. GEAM (516 kuželek). 

Putovní pohár odštìpných závodù zù-
stává nadále na Vysoèinì. O. z. GEAM
zvítìzil celkovým náhozem 6 887 kuže-
lek pøed o. z. ODRA (6 451 kuželek),
o. z. TÚU (6 156 kuželek), o. z. SUL
(5 616 kuželek) a ØSP (5 247 kuželek). 

A koneènì krásný pohárek za titul
„Borec nakonec“ vybojovala Jana
Bartošová z poøádajícího o. z. SUL. 

Po vyhlášení výsledkù pozval p. Tomáš
Honus z o. z. ODRA všechny úèastníky na
9. roèník DIAMO CUP 2018 do Ostravy. 

Závìrem bych chtìl podìkovat za-
mìstnancùm Sporthotelu Trhovky,
všem poøadatelùm i všem úèastníkùm za
hladký prùbìh celé akce.

Nyní už pouze: „At’ žije DIAMO!“
Karel Høídel 

DIAMO CUP 2017

Èást výkopu spoleèné trasy dešt’ové 
a splaškové kanalizace

STRANA 7

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 8

Vítìzný odštìpný závod
o. z. GEAM

Z herny

Vyhlášení výsledkù – kategorie družstva – ženy Vyhlášení výsledkù – muži – jednotlivci

Èást zrekonstruované komunikace



Když se nìco pra-
videlnì opakuje,
stává se z toho tra-
dice! Prvomájový
zájezd – letos popr-
vé urèený i pro širo-
kou veøejnost – již
tøetím rokem poøá-
dal Hornicko– his-
torický spolek pod
Ralskem (HHS). Po
úspìšných cestách
do Pøíbrami a Èes-
kého krasu jsme le-
tos navštívili støední
Krušnohoøí. První kroky nás zavedly do
historického podzemí Jirkova a na neda-
lekou mìstskou vìž s výhledem do oko-
lí. Ve vìži jsou vystaveny artefakty, kte-
ré vìnovaly známé osobnosti nesoucí
jména Jiøí èi Jiøina.

Druhé zastavení bylo na zámku Èer-
vený Hrádek, odkud jsme se pøesunuli
na høebeny Krušných hor do Mìdìnce.
Po obìdì jsme si prohlédli nìkolik dùl-
ních strojù, nakonec jsme sfárali do što-
ly Zemì zaslíbená.

Poslední zastavení bylo v horské ob-

ci Kováøská, kde místní spolek provo-
zuje muzeum pøipomínající „Èerné
pondìlí nad Krušnohoøím“. Právì zde
probìhla za druhé svìtové války nej-
vìtší letecká bitva nad naším územím.
Naše zážitky umocnilo krásné poèasí,
pøíjemní prùvodci i tøicítka úžasných
turistù!

Již nyní se tìšíme na prvomájový vý-
let v roce 2018!

Zdaø Bùh!!!
Za hornický spolek 

Miroslav Janošek

Historické podzemí Jirkova

Èlenové Hornického spolku ze Støíbra
se ve tøetím kvìtnovém týdnu vydali na
cestu po hornických skanzenech, što-
lách a muzeích dnešního Rakouska. Za-
èali jsme nedaleko Salzburgu v Bad
Reichenhall. Navštívili jsme zde místní
solnici, kde se stále vyrábí sùl. V pro-
storách muzea jsme vidìli vodní ocelo-
vé kolo o prùmìru 13 m, dostali jsme se
do dùlních prostor, které stále slouží
k výrobì soli. Opìt se ukázalo, èeho byl
a je èlovìk schopen, objevila se pøed
námi stará dùlní díla, staré chodby a vy-
tìžené prostory. Na povrchu je vybudo-
vané krásné centrum oddechu a zábavy.
Lanovku (Predigtstubahn) na místní
nejvyšší vrch jsme bohužel z èasových
dùvodù nestihli a zamíøili jsme rovnou
do solných dolù v Berchtesgadenu.
Zdejší doly jsou v provozu od roku
1517. Posadili nás do hornického
vláèku, který nás odvezl 2 km daleko
do nitra hory, projeli jsme nìkolika

expozicemi na zpracování soli, svezli
nás ve velké vytìžené komoøe lodí
a zpìt vláèkem na svìtlo boží.

Druhý den jsme navštívili v krásné ob-
lasti sv. Johannu olovìné doly v Leogan-
gu. K vlastnímu muzeu jsme stoupali cca
4 km stále do hor. Po celou dobu nás pro-
vázelo nádherné poèasí. Po prohlídce što-
ly sv. Barbory jsme toho využili a neplá-
novanì si zde vychutnávali požitky ticha,
klidu a krásné alpské pøírody. Tím se sta-
lo, že jsme následující domluvenou pro-
hlídku nestihli. Vynahradili jsme si to ná-
sledující den hned po ránu a navštívili
jsme další solné doly v Altaussee vedle
lázeòského mìsteèka Bad Aussee. Opìt
i zde jsme mohli objevovat krásy podze-
mí, a to ne jen tak ledajakého. V tìchto
místech se za války ukrývala nahromadì-
ná umìlecká díla z celé Evropy. Co se
u nás neuvidí, protože se to bohužel ne-
dochovalo, je skluzavka na fleku (kùži)
do nižších pater dolu, která se nachází ve

vìtšinì dolù. Plánovanou ledovou jesky-
ni ve Werfenu jsme opìt z nedostatku èa-
su museli vynechat. K veèeru jsme se
usadili v blízkosti Villachu. Byli jsme již
ètvrtý den na cestách a po ránu jsme za-
míøili do nejvìtší hornické aglomerace
dobývání olovìných rud v 18. a 19. stole-
tí v rámci Rakousko–Uherska, do Bad
Bleibergu. V celé oblasti se nachází 800
dùlních dìl a cca 80 km chodeb v podze-
mí. Tìžba zde byla ukonèena v roce
1996. Funkèní dùl byl pøemìnìn na turis-
tickou atrakci, kterou roènì navštíví 10
000 turistù. Opìt nás odvezli dùlním
vláèkem cca 2 km daleko, projeli jsme
rùznými dùlními expozicemi se všemi
funkèními stroji a nástroji pro tìžbu rud,
zase jsme sjeli na po skluzavce a pak nás
vláèkem odvezli, na konci jsme vstoupili
do tìžní klece a za chvíli jsme byli na po-
vrchu. Prohlídku jsme zakonèili dobrou
medovinou a nákupem v shopu. Po dob-
rém obìdì jsme pøi jízdì za další aktivi-

tou po 50 km zjistili, že jeden z nás v re-
stauraci zapomnìl kompletní doklady.
Zaparkovali jsme u jezera Wörthersee
a autobus se vrátil. My jsme zatím mìli
možnost si projít místní kolonádu, naèer-
pat sil v místních cukrárnách a samozøej-
mì v místním krámku s minerály (ovšem
pro naše penìženky nedostupnými, ceny
se opravdu pohybují v jiných cenových
dimenzích). Naveèer jsme skonèili opìt
v Horních Taurech. Sobotní ranní návštì-
va patøila støíbrným dolùm v Oberzeringu,
kde se èlenové místního hornického spol-
ku starají o hornické muzeum. V nìkolika
místech jsme navázali zajímavé kontakty.
Poslední sobotní akcí byla návštìva žele-
zorudného dolu, asi nejvìtšího v Evropì,
a to dolù v Eisenerz. Zde nás naložili do
pøestavìných nákladních aut se sílou
860 hp a provezli nás stále èinným dolem
se 40 etážemi (patry). Roènì se zde vytìží
2,7 mil. tun železné rudy. Pracuje zde
v souèasnosti 280 zamìstnancù, oproti mi-

nulosti pakatel. Železná ruda jim vydrží
ještì na pøíštích 40 let tìžby. Všem ná-
vštìvníkùm Rakouska doporuèujeme ná-
vštìvu tìchto dolù. Stojí to za to!!! Posled-
ní den, nedìli, jsme nejdøíve strávili v au-
tobuse, ujeli jsme cca 200 km k domovu.
V poledne jsme navštívili støíbrné doly
v Bodenmaisu, nedaleko Železné Rudy.
Nejdøíve jsme si lanovkou vyjeli na vr-
chol, poté jsme sešli do støedu kopce a na-
vštívili místní doly. Zde jsme mohli obdi-
vovat zachovalou a funkèní techniku sta-
rou minimálnì 100 let. Cestou zpìt jsme
se spustili bobovou dráhou. Naposledy
jsme naplnili hladové žaludky a pøipravili
se na posledních 100 km cesty domù.

Mohu konstatovat, že jsme získali
spoustu nápadù, postøehù a kontaktù pro
potøeby našeho hornického skanzenu
a štoly Prokop. S urèitostí mohu øíci, že
i naše ženy byly s programem zájezdu
plnì spokojeny. Naši cestu mohu nazvat
cestou po hornických montánních pa-
mátkách sousedního Rakouska a Nì-
mecka. Pøedpokládám, že nebude dlou-
ho trvat a vydáme se opìt nìkam, ale ur-
èitì jiným smìrem. Rádi jsme se s vámi
podìlili o naše fantastické zážitky
z cesty. Kdo nebyl, mùže jenom litovat.

Zdaø Bùh!
Karel Neuberger 

Hornicko-historický spolek Støíbro

Štola sv. Barbory Sjezd po skluzavce

jsou èásteènì z kameninového a PVC
potrubí. Na trase je osazeno 17 ks pre-
fabrikovaných šachet DN 1000
s tloušt’kou stìny 120 mm. Dále je na
trase osazeno 23 ks plastových pøí-
pojkových šachet DN 400/DN 600.

SO 04 – Oprava povrchù 
a rekonstrukce komunikací 

V rámci díla byla provedena oprava
povrchù po výkopech a rekonstrukce
komunikací s živiènou nebo betonovou
vozovkou. Stávající živièná komunika-
ce byla vyspravena asfaltobetonem
a rovnìž stávající panelové plochy byly
nahrazeny vozovkou z asfaltobetonu.
Nezpevnìné plochy ze štìrku èi strusky
byly uvedeny do pùvodního stavu.

SO 05 – Biologická èistírna 
odpadních vod (BÈOV) 

Na novì vybudované splaškové kana-
lizaci je umístìna biologická èistírna
odpadních vod typu Bio Cleaner BC 50
Standard, s pøedøazenou automatickou
èerpací stanicí ACS 15/50 H1L3 atyp
Hard, se dvìma kalovými èerpadly
s plovákem a øezákem. Pro úèely mìøe-
ní prùtoku na odtoku z BÈOV byla vy-
budována samostatná podzemní mìrná
šachta, kde byl umístìn prùtokomìr.
BÈOV, automatická èerpací stanice
i mìrná šachta jsou provedeny jako
dvouplášt’ové jímky, kde meziplášt’ je
vyplnìn vyztuženým betonem. 

Jako souèást SO 05 byl vybudován
provozní rozvod silnoproudu a pøenos
dat na dispeèink OVaK, a. s.

Struèná rekapitulace stavby: 

Náklady na realizaci akce vèetnì autorské-
ho a technického dozoru èinily celkem
23 863 186 Kè bez DPH. Stavba byla do-
konèena dle smlouvy o dílo dne 30. 11. 2016
a zkolaudována dne 9. 3. 2017. Realizace
byla provádìna firmou INSTALL, s. r. o.,
v nároèných a složitých podmínkách, za pl-
ného provozu celého areálu. I pøes tyto pøe-
kážky zhotovitel splnil svùj úkol v dobré
kvalitì a požadovaném termínu. 

V souèasné dobì DIAMO, s. p., o. z.
ODRA pøipravuje pøedání vodovodní a ka-
nalizaèní sítì vèetnì biologické èistírny od-
padních vod, umístìné v areálu Alexander,
do vlastnictví statutárního mìsta Ostrava.

Ing. Vlastimil Reichel  
technik pøípravy a realizace investic 

o. z. ODRA

DOKONČENÍ ZE STR. 7

Biologická èistírna odpadních vod vèetnì oplocení
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Hornicko–historický spolek Stříbro na cestách v Rakousku a Německu
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