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Setkání expertních týmů WISMUT GmbH a DIAMO, s. p.

Mìøení radonu na odvalu
V rámci prohlubující se spolupráce s kolegy ze spoleènosti
WISMUT GmbH navštívil 27. února 2018 ètyøèlenný tým zamìstnancù øeditelství státního podniku DIAMO pod vedením Ing. Pavla
Rychtaøíka sídlo našich nìmeckých partnerù v Chemnitz. Pracovní
setkání bylo tentokrát cílenì zamìøené na dvì konkrétní témata. Prvním bylo øešení environmentální zátìže odvalù jako zdrojù radonu,
které se dostává do popøedí našeho zájmu v souvislosti s plánovanou
novou koncepcí likvidace odvalù po tìžbì uranu na Pøíbramsku. Druhým tématem setkání se pak stal pøístup k likvidaci hlavních dùlních
dìl a dobývkových dìl pøiblížených povrchu.
Po vøelém pøijetí a úvodních slovech, která obstarali za WISMUT
GmbH Dr. Michael Paul a za DIAMO, s. p., Ing. Pavel Rychtaøík, následoval dopolední blok pøednášek týkající se problematiky výstupu
radonových plynù z hlušinových odvalù po tìžbì uranových rud. Postupnì nám své zkušenosti z témìø tøicetiletého výzkumu pøedali formou prezentací Dr. Peter Schmidt, který nás pøehlednì seznámil

s problematikou, Ing. Jens Regner, který
informoval o metodách mìøení radonu
využívaných firmou WISMUT a o sanaèních pokusech provedených v souvislosti s únikem radonu na problematických
lokalitách, a Ing. Walfried Löbner, který
pøedstavil 2D model chování pùdních plynù ve svazích odvalù za rùzných klimatických podmínek. Na perfektnì zpracované
a pro nás velmi pøínosné pøednášky nìmeckých odborníkù pak navázala Ing. Barbora
Dostálová se svým neménì zajímavým
pøíspìvkem o cirkulaci vzduchu spojené
se vznikem nepøíznivých radonových situací v okolí hlušinových odvalù na uranovém ložisku Pøíbram. Souèástí prezentace bylo i seznámení úèastníkù se závìry
studie kolektivu autorù z Matematickofyzikální fakulty Karlovy univerzity vèetnì výsledkù 2D modelu výmìny vzduchu
mezi idealizovaným odvalem a jeho okolím v závislosti na roèním období. Potìšitelným výstupem z dopoledního bloku
pøednášek bylo zjištìní, že obì skupiny
expertù, pracující na daných lokalitách,
dospìly k velmi podobným výsledkùm
a že vzorce chování sledovaných parametrù jsou v obou pøípadech srovnatelné. To nás ujistilo v nutnosti
další spolupráce a spoleèného hledání možných øešení.
Po krátké pøestávce na obèerstvení následoval odpolední program,
který jsme zahájili krátkou návštìvou dílen, kde zamìstnanci firmy
WISMUT sestavují a kalibrují zaøízení pro odbìr a vyhodnocení
vzorkù s obsahem stopovacího plynu. Odpolední blok pøednášek pak
zahájil Ing. Dirk Nötzold, který nám pøiblížil více než 40letou praxi
spoleènosti WISMUT s využíváním jámových zátek pøi likvidacích
jam bývalých uranových dolù na území spolkových zemí Sasko a Durynsko. V rámci tìchto prací WISMUT navrhl kategorizaci tìchto objektù dle rùzných vstupních parametrù a vlastní metodiku likvidací
pomocí jámových zátek umístìných pod zónou rozvolnìní. Na prezentaci Ing. Nötzolda navázal poslední pøednáškou Ing. Ladislav Pašek. Ten na oplátku pøiblížil legislativní možnosti a dosavadní praxi
státního podniku DIAMO v oblasti likvidací opuštìných dùlních dìl.
V následné diskuzi bylo konstatováno, že bohaté zkušenosti nìmec-

Setkání těžařů v Mikulově

Zamìstnanci s. p. DIAMO na jarním Setkání tìžaøù

DUBEN 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zahájil
kontrolu radiační ochrany v s. p. DIAMO
Dne 22. bøezna 2018 byla zahájena kontrola Státního úøadu pro
jadernou bezpeènost. Pøedmìtem kontroly je plnìní programù
monitorování radiaèní ochrany ve státním podniku DIAMO.
Souèástí kontroly bude, na základì pøedložených zpráv, vyhodnocení výsledkù za rok 2017 v oblasti osobního monitorování
a monitorování pracovišt’, vèetnì prùkazu optimalizace radiaèní
ochrany, rozboru pøíèin a úèinnosti pøijatých opatøení pøekroèených
vyšetøovacích a zásahových úrovní, zhodnocení vývojových trendù
mìøených velièin ve sledovaných obdobích a návrhù pro další
postupy a využití výsledkù mìøení.
Kontrola Státního úøadu pro jadernou bezpeènost bude ukonèena
dne 19. dubna 2018.
Ing. Antonín Maršálek
námìstek øeditele s. p. pro ekologii a sanaèní práce

Zhutòování zásypu nad jámovou zátkou
kých kolegù nabyté na desítkách definitivnì zlikvidovaných jam jsou
pro nás velkou inspirací pøedevším v kontextu pøipravované aktualizace metodiky likvidací hlavních dùlních dìl ve správì státního
podniku DIAMO.
Závìreèného shrnutí se opìt ujali Dr. Paul a Ing. Rychtaøík. Oba se
shodli na tom, že podobná setkání zamìøená na konkrétní spoleèná
palèivá témata jsou pro obì strany velmi pøínosná, a nastínili další postup spolupráce.
Ing. Vojtìch Vokál
specialista - mezinárodní spolupráce, ØSP
Ukázka netradièních minerálù ze sbírek Moravského zemského
muzea v Brnì

Zamìstnanci s. p. DIAMO z øeditelství, o. z. TÚU a o. z. ODRA se
ve dnech 15. a 16. bøezna 2018 zúèastnili jarního Setkání tìžaøù v jihomoravském Mikulovì, které poøádala Tìžební unie. Programovì
velmi obsáhlá konference seznámila úèastníky s aktuální evropskou
legislativou v hornické èinnosti èi s podmínkami vypouštìní odpadních vod v prùmyslové tìžbì. Odborníci z Ministerstva prùmyslu
a obchodu ÈR hovoøili o aktuálních otázkách surovinové politiky ÈR
a kolegové z Èeské geologické služby poreferovali o kritických surovinách EU èi o pøipravované aktualizaci katalogu pøírodního kameniva pro potøeby Øeditelství silnic a dálnic ÈR. Velmi zajímavé pøednášky byly doplnìny o prezentace nových èlenù Tìžební unie. Výborná atmosféra, vìcná diskuze a setkání s odborníky a pøáteli z hornické praxe byla doplnìna prohlídkou hrobky Dietrichsteinù – významného šlechtického rodu, který v Mikulovì vládl po nìkolik staletí a vtiskl tomuto krásnému mìstu osobitý stavební ráz.
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
vedoucí odboru sanaèních prací, ØSP
Foto: Mgr. Šárka Koníèková, Tìžební unie
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Doplnění zásypu v jámě Kukla v Oslavanech

Doprava zásypového materiálu

Tìžní vìž jámy Kukla

Jáma Kukla byla hlavním dùlním dílem dolu, který se nacházel v jižní èásti
rosicko-oslavanského èernouhelného revíru a byl provozován v letech
1861–1973 (vytìžen poslední vùz).
Areál bývalého dolu Kukla se nachází
na severovýchodním okraji obce Oslavany v bývalém dobývacím prostoru
Zbýšov. Jáma byla postupnì hloubena
ve tøech rùzných profilech až do hloubky 910,4 m.
Pùvodní likvidace jámy Kukla probìhla již v roce 1986, kdy byla jáma
uzavøena železobetonovou deskou
s uzamykatelným kontrolním otvorem
a sloužila k monitoringu dùlních vod
v souvislosti se zatápìním dolového pole bývalého DP Zbýšov. V roce 2000
bylo rozhodnutím OBÚ v Brnì naøízeno
zlikvidovat jámu jejím úplným zasypáním. Jáma Kukla byla zasypána v letech
2005 a 2006. Koncem roku 2006 byla
vybudována jámová zátka a uzavírací
ohlubòový poval. V záøí 2007 došlo
k mimoøádnému ujetí zásypového
sloupce a po jeho dosypání už dochází
pouze k sedání a poklesu hladiny zásypu

na na období odstávky provozu zábavního parku, na listopad 2017.
Pøed zásypem byl vybudován izolovaný pøíjezd k ústí jámy tak, aby se omezilo poškození interiéru v budovì a šíøení
prašnosti. Na podlahu byly položeny
gumové pásy a na vyvýšená místa byly
zbudovány nájezdy ze døeva. Pro omezení prašnosti byl na pøíjezdu k jámì
zbudován „koridor“ z plachet zavìšených na lanech. Vlastní zásyp byl provádìn tøídìným hlušinovým materiálem
z odvalu jámy Kukla dovezeným na deponii u jámové budovy. Odtud byl ruènì
nakládán na koleèka a kolový pøepravník s mechanickým sklápìním korby
a dopravován k ústí jámy.
Po ukonèení pøípravných prací byl zahájen zásyp jámy, který byl ukonèen

pouze v øádu nìkolika centimetrù za sob, aby nebyl narušen jeho provoz.
rok. Poslední mìøená hladina zásypu Realizace byla se souhlasem firmy Strov jámì ze záøí 2017 byla 25,5 m od ústí jírna Oslavany, spol. s r. o., naplánovádosypového a kontrolního
potrubí,
Uzavøený nájezd k jámì Kukla
Ohlubòový poval pøed zahájením prací
a proto bylo rozhodnuto o doplnìní zásypu kontrolním potrubím z ohlubnì jámy.
Situaci komplikovala
skuteènost, že se pracovištì (bývalý areál
jámy Kukla) nachází
v areálu soukromé
firmy Strojírna Oslavany, spol. s r. o.,
která zde provozuje
zábavní areál „Permonium“, jehož souèástí je také jámová
budova. Ohlubeò jámy Kukla se nachází
v jámové budovì,
která byla opravena
a zpøístupnìna veøejnosti. Bylo proto nutné zvolit takový zpù-

Pozvánka
na 84. mineralogickou jarní burzu „Minerál Tišnov“
Zveme všechny zájemce o přírodní minerály i výrobky
(převážně šperky) z minerálů a hornin na 84. mineralogickou
jarní burzu „Minerál Tišnov“, která se koná ve Sportovní hale,
Sokolovně a Gymnáziu Tišnov ve dnech 27.–29. dubna 2018.
Pro veřejnost bude burza otevřena
v pátek 27. dubna 2018 od 11.00 do 17.00 hod.,
v sobotu 28. dubna 2018 od 9.00 do 17.00 hod.,
a v neděli 29. dubna 2018 od 9.00 do 16.00 hod.
Vedle přírodních vzorků minerálů z 5 světadílů, broušených
a tromlovaných minerálů, výrobků z estetických hornin
a minerálů je možné na burze zakoupit nejnovější, ale
i antikvariátní geologickou a mineralogickou literaturu.
U příležitosti jarní burzy bude možné navštívit novou expozici
minerálů v nedaleké Galerii Patriot.
Pro zájemce bude v doprovodu speleologů přístupná krasová
„Králova jeskyně“ na kopci Květnice u Tišnova, jejíž podzemní
prostory byly dosud prozkoumány v rozsahu cca 1,25 km.
Za org. výbor Tišnovských burz
p.g. Blahomír Šenk

dne 16. 11. 2017, kdy hladina zásypu
byla 0,5 m od ústí zásypového a kontrolního potrubí (pod zásypovým
roštem). Celkem bylo do jámy nasypáno
140 m3 zásypového materiálu.
Závìrem je nutné konstatovat, že likvidace jámy Kukla byla provedena zásypem do vodního sloupce a na patrových horizontech nebyly vybudovány
opìrné hráze proti rozplavení zásypového materiálu. Lze tedy pøedpokládat, že
i po tak dlouhé dobì od ukonèení zásypu stále dochází k postupnému pohybu
sloupce nezpevnìného materiálu v jámì
Kukla.
Ing. Petr Køíž, Ph.D.
Ing. Josef Vokurka
Radek Vincenci
o. z. GEAM

Vstup na ohlubeò jámy Kukla

Uranový důl Bytíz – nová pobočka Hornického muzea Příbram
Po šestiletém úsilí smìøujícím zachránit pro budoucí generace hmotné doklady nìkdejší slávy ès. uranového hornictví
došlo mezi státním podnikem DIAMO
a Støedoèeským krajem, zøizovatelem
Hornického muzea Pøíbram, ke dni
15. listopadu 2017 k uzavøení hospodáøské smlouvy o prodeji èásti historického
areálu bývalého uranového dolu 11 A
Bytíz u Pøíbrami, konkrétnì strojovny,
turbokompresorovny, elektrorozvodny
a pozùstatkù chladící vìže a také hodnotného technického vybavení.
Šachta 11 A – Bytíz byla zaražena
roku 1955, pøedtím byla v této lokalitì
roku 1951 otevøena též šachta è. 10
a 11. Do dnešních dnù se zde zachovala ocelová tìžní vìž o výšce 32 m a nìkolik cenných industriálních budov
z 50. let 20. století. Z historického hlediska jsou na tomto dole nejzajímavìjší
ètyøi turbokompresory TK 1000 vyrobené v roce 1953 n. p. Škoda Plzeò
a dodané do tehdejších Jáchymovských
dolù Pøíbram roku 1957 k výrobì stlaèeného vzduchu. Jsou jediné dochované na území tohoto státu. Dále jsou zde
k vidìní dva historické tìžní stroje
V 6118 z provenience ÈKD Praha z roku 1975 urèené pro tìžbu z hloubky až
1 500 m, pøi rychlosti jízdy 8 m/s. Oba
stroje, pro tìžbu i skipo, mìly elektrické kuplování. Sloužily až do roku
1991, kdy skonèila na Pøíbramsku tìžba uranu. Objekty nejsou v nejlepším

stavu a pøedevším zde chybí veškeré
sítì. Hornické muzeum Pøíbram zde
èeká spousta práce. Muzeum by zde
chtìlo prezentovat novì budované expozice ve stylu tzv. „posledního pracovního dne“.
Výstavba nové poboèky Hornického
muzea Pøíbram s expozicemi bude trvat
nìkolik let. Po jejím dokonèení bude
náležet mezi zajímavá technická muzea
báòského zamìøení, pøibližující skuteènost, že se tato lokalita zapsala nesmazatelnì nejen do dìjin èeskoslovenského, ale i svìtového hornictví. Pøíbramské uranové ložisko reprezentované též

šachtou Bytíz totiž pøedstavovalo
36 % celorepublikového objemu tìžby
uranu a toto ložisko se tak zaøadilo mezi
nejvýznamnìjší na svìtì. Vždyt’ i v souèasné dobì, byt’ se na území našeho státu již uran netìží, Èeská republika díky
oné historické produkci a podílu pøíbramského hornictví zaujímá prestižní
12. místo mezi nejvìtšími tìžaøskými
zemìmi svìta v èele s Kanadou a USA.
Tento i další projekty by nebylo možné
uskuteènit bez tradièní pøíkladné spolupráce se státním podnikem DIAMO.
Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Pøíbram

Návštìva areálu dolu Bytíz, zleva: øeditel Hornického muzea Pøíbram Josef
Velfl, námìstek hejtmanky pro oblast životního prostøedí a zemìdìlství Miloš
Petera, øeditel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtaøík
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4. ročník střeleckého závodu
o putovní pohár ředitele o. z. TÚU

Jarní konference ZOO o. z. TÚU

Spoleèné foto úèastníkù závodu
V sobotu 17. bøezna 2018 se na støelnici ve Skalici u Èeské Lípy konal
4. roèník støeleckého závodu o putovní
pohár øeditele o. z. TÚU Ing. Tomáše
Rychtaøíka. Na støelnici jsme se sešli
v 9 hodin v poètu 27 závodníkù. Z toho
14 závodníkù byli držitelé zbrojních

Renda Jech a na tøetím místì se umístil
Leoš Novák. V disciplínì služební pistole nebo revolver vyhrál Leoš Novák,
druhý po rozstøelu byl Pavel Varga
a tøetí byl Zdenìk Plecháè. No a po seètení výsledkù z dlouhé a krátké zbranì
jsme koneènì zjistili, kdo si odnese pu-

Øeditel s. p. DIAMO Tomáš Rychtaøík a pøedseda
ZV ZOO o. z. TÚU Vilém Válek
Tak jako každým rokem také letos
v bøeznu se uskuteènila, tentokráte 15. 3.,
konference naší odborové organizace.
Dùvodem pro svolání nejvyššího orgánu ZOO o. z. TÚU bylo plnìní rozpoètu
a návrh rozpoètu pro rok 2018.
Zasedání ZV pøed konferencí navrhuje z pøítomných èlenù odboráøe do komise mandátové a návrhové. Tyto komise jsou navrženy konferenci ke
schválení. Revizní komise se svým
ètyøletým mandátem pøedkládá revizní
zprávu z aktuálního období.
Ve 14:30 konferenci zahájil místopøedseda ZV ZOO o. z. TÚU pan Pavel
Hurdes a následnì øídil celý prùbìh jednání – schválení programu, pøivítání
hostù a volby komisí. Pøedseda ZV seznámil delegáty s èinností ZV a s plnìním rozpoètu v roce 2017. Následovala
kapitola vìnovaná stavu BOZP a poètu
úrazù na o. z. TÚU v roce 2017. Konference byla po pøíchodu Ing. Tomáše
Rychtaøíka pøerušena a po patøièném
pøivítání byl dán panu øediteli prostor
k pøíspìvku o situaci ve státním podniku DIAMO i na o. z. TÚU. Ve svém
projevu se pan øeditel zmínil o financování DIAMO, s. p., i o rùstu mezd v posledních dvou letech. Øeè pøišla i na výrobní úsek (VÚ) è. 1 (VP–6) a likvidaci
budov na VP–9. Kdo sledoval pozornì,
tomu nemohla uniknout informace
o ukonèení sanaèních èinností na o. z.
TÚU a kolik nám zbývá finanèních prostøedkù. V dotazech pøítomných odpovìdìl pan øeditel, proè se hovoøí o prùmìrném nárùstu mez a proè nìkteøí zamìstnanci tento nárùst nemìli, dále se

vyjádøil k pøijímání nových zamìstnancù na VÚ è. 1, k obnovì vozového parku na VÚ è. 2 èi k zásobám uranu v ÈR
a možnosti tìžby. Po vyèerpání dotazù
se pan øeditel rozlouèil a jednání konference opustil.
Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti dnešního jednání rozptýlila pochybnosti o poètu pøítomných.
Chøipka nám trošku proèesala øady, jak
v poètu pøítomných èlenù ZV, tak
i nahlášených delegátù konference.
Zpráva revizní komise v podání pøedsedkynì RK p. Aleny Fenckové se nezmiòuje o žádném nedostatku èi nekázni v nakládání s odborovými penìzi.
Pøedseda ZV p. Vilém Válek pøipomnìl
delegátùm, že novým hospodáøem je
p. Dagmar Tomešová, která vystøídala
dlouholetého strážce odborové pokladny p. Josefa Kolaøíka. Vzhledem k revizní zprávì, úèetní uzávìrce i daòovému pøiznání, které je již odevzdáno na
finanèním úøadì, nemùže pøedseda ZV
na konferenci pøed p. Tomešovou jinak
než smeknout pomyslný klobouk za
perfektní práci pro odborovou organizaci.
Konference vyslechla komentáø pøedsedy k navrhovanému rozpoètu, který
odsouhlasila v usnesení, a na závìr jej
pøeèetl pøedseda návrhové komise
p. Václav Helma.
Velice pøíjemný bod konference byl
slušný raut, stejnì jako setkání s Ing. Janem Hajíèkem, který naše pozvání pøijal a dostavil se.
Vilém Válek
pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU
Delegáti konference

Vyhlášení celkové, zleva: Ludvík Kašpar,
Pavel Varga, Leoš Novák a Jakub Máslo
prùkazù a zbývajících 13 závodníkù byli støelci „amatéøi“, kterým jsme po øádném proškolení zapùjèili svoje zbranì
a rovnìž jsme následnì nad nimi zajistili i dohled. Letos nám poèasí opravdu
moc nepøálo, teplota se pohybovala pod
bodem mrazu a chvílemi i docela vydatnì snìžilo. V prùbìhu závodu se v rozhovorech mezi úèastníky závodu diskutovala otázka, zda letošní závod bude
nazýván Ardeny, Stalingrad nebo Sibiø.
Nakonec pravdìpodobnì zvítìzila Sibiø.
Opìt jsme støíleli dvì disciplíny: míøenou 5+20 ran z útoèné pušky v ráži
7,62 x 39 mm a míøenou 5+20 ran ze
služební pistole nebo revolveru. Nìkterým støelcùm se opravdu daøilo a nakonec po vyhodnocení terèù a provedení
rozstøelù pøi shodném bodovém výsledku jsme se doèkali i nìkolika pøekvapení. Nejvíce nás asi pøekvapil Jakub
Máslo, který se zúèastnil závodu poprvé, není sportovní støelec, nicménì aktivnì se vìnuje myslivosti a støílel
opravdu velmi dobøe, z útoèné pušky
nastøílel 197 bodù z 200, což je velmi
pìkný výsledek. Z pistole Jakub nastøílel 183 bodù a vzhledem ke skuteènosti,
že se jednalo o Jakubùv první závod
z krátké zbranì, tak výsledek byl rovnìž
velmi povedený. Dále uvádím, jak to tedy vlastnì dopadlo a kdo se umístil na
horních pøíèkách. V kategorii žen v disciplínì útoèná puška vyhrála Vìra Makalová, druhá byla Martina Loužecká
a na tøetím místì se umístila Karolína
Loužecká, v disciplínì služební pistole
nebo revolver vyhrála Martina Loužecká, druhá byla Karolína Loužecká
a tøetí byla Vìra Makalová. V kategorii
mužù v disciplínì útoèná puška vyhrál
Jakub Máslo, druhý po rozstøelu byl

tovní pohár øeditele o. z. TÚU pro rok
2018. Celkovým vítìzem se stal Leoš
Novák, druhý byl Pavel Varga a tøetí
místo obsadil Jakub Máslo. Další v poøadí následovali s velmi tìsným odstupem a mnohdy opravdu každý jednotlivý bod znamenal jednu pøíèku v umístìní. Nìkdo musel být i poslední, jmenoVyhlášení ženy, zleva:
Karolína Loužecká, Martina
Loužecká a Vìra Makalová

vat zde opìt nebudu, ale mohu poznamenat, že poslední umístìní v kategorii mužù i žen si odnesli alespoò cenu útìchy.
Rád bych opìt podìkoval sportovnì
støeleckému klubu Skalice u Èeské Lípy
za pronájem støelnice a pomoc se zajištìním závodu, Vildovi Válkovi za podporu
a fotodokumentaci
závodu, všem zúèastnìným za dobrou náladu a jejich
úèast na závodech.
Rovnìž bych rád podìkoval námìstkovi
pro výrobu a ekologii Ludvíku Kašparovi, který pøijel na
vyhlášení výsledkù,
zastoupil
našeho
øeditele pøi pøedání
medailí a pomohl
šíøit dobrou náladu
v mrazivých podmínkách letošního
závodu. Doufám, že
se støelecké závody
i pøes zimní poèasí
vydaøily a všichni si
to opìt užili.
5. roèník støeleckého závodu o pohár øeditele o. z.
TÚU
plánujeme
uskuteènit v jarních mìsících roku
2019. Doufám, že úèast bude minimálnì
stejná nebo hojnìjší a vše dopadne alespoò stejnì dobøe jako pøi poøádání
letošního roèníku závodu.
Za organizátory závodu
Ing. Pavel Varga
oddìlení životního prostøedí, o. z. TÚU

STRANA 4

Zamokření poklesové kotliny Koblov – příprava řešení
Pøestože od ukonèení tìžby èerného
uhlí na Ostravsku uplynulo již více než
20 let, jsou v regionu stále místa, ve kterých se vlivy hornické minulosti projevují. Jedním z takovýchto pøíkladù je
dlouhodobì a pravidelnì se opakující
zamokøení pozemkù v katastrálním území Koblov v severozápadní èásti mìsta
Ostravy, na jehož možném øešení se
DIAMO, státní podnik, odštìpný závod
ODRA podílí. Klasický postup od prvotní žádosti o souèinnost pøi øešení
problému až po fázi zaøazení akce do

plánu sanací a rekultivací je pøedmìtem
tohoto èlánku.
Statutární mìsto Ostrava, Úøad mìstského obvodu Slezská Ostrava, odbor
technické správy komunikací, zelenì
a høbitovù se obrátil na odštìpný závod
ODRA se žádostí o souèinnost pøi øešení
zatápìní pøíjezdové komunikace k areálu zahrádkáøské kolonie v oblasti Ostravy-Koblova srážkovými vodami. Podnìt vzešel od vlastníkù jednotlivých pozemkù zahrádkáøské kolonie, kterým
stojící voda na pøíjezdové cestì praktic-

Poklesová mapa (souètová od roku 1961)

ky znemožòuje využívat jejich majetek
po každém vìtším dešti (viz foto). Aèkoliv je to problém mnohaletý, teprve
zaèátkem roku 2017 se zahrádkáøi písemnì obrátili na vlastníka komunikace,
kterým je Statutární mìsto Ostrava
(Mìstskému obvodu (MO) Slezská
Ostrava je svìøená správa nemovitosti),
se žádostí o prošetøení a odstranìní zatápìní. Následnì byla žádost správce pozemku na odštìpném závodì posouzena
specialistou dùlních škod a hlavním dùlním mìøièem s tìmito závìry:
– Dùlní èinnost v oblasti bývalého
závodu Koblov, který pøedmìtnou lokalitu ovlivòoval, byla ukonèena v roce
1994 a od roku 2000 již nedochází
k ovlivòování povrchu touto èinností.
Od roku 2003, po zapoètení tøíleté
promlèecí lhùty, nejsou škody na majetku z titulu dùlních škod ve smyslu
§ 36 zákona è. 44/1988 Sb., horní zákon, uznávány. Stabilizace území byla
navíc v dané oblasti potvrzena dlouhodobým výškovým mìøením, a to nivelaèním tahem Gd 002 Antošovice –
Koblov. Z popisu zatápìní pøedmìtné
oblasti je zøejmé, že se jedná o záležitost dlouhodobého charakteru a poškození se týká širších pozemkových struktur. Z tìchto dùvodù nelze záležitost
odškodnit jako dùlní škodu.
– DIAMO, státní podnik, odštìpný
závod ODRA pøevzal od roku 2002 závazky tìžební spoleènosti OKD, a. s.,
rovnìž v oblasti sanace pozemkù dotèených tìžbou dle § 31 odst. 5 výše uvedeného zákona. Vyhodnocením souètové
poklesové mapy od roku 1961 do ukonèení tìžby je zøejmé, že místo zatápìní
komunikace je témìø totožné s centrem
dílèí poklesové kotliny v místní èásti
Amerika a tedy, že zatápìní mùže mít
pøíèinnou souvislost s ukonèenou hornickou èinností (viz mapa).
Na základì tìchto závìrù bylo doporuèeno zahrnout zatápìné území do plánu sanací a rekultivací. Výsledky posouzení, vèetnì návrhu na zaøazení akce
do plánu sanaènì-rekultivaèních staveb
(S-R stavby) byly MO Slezská Ostrava
postoupeny. Pro zaøazení jakékoliv akce

POZVÁNKA NA PRVOMÁJOVÝ
VÝLET
pořádá Hornicko-historický spolek pod Ralskem
1. května 2018
Srazy
• Česká Lípa, U Jezu (odjezd autobusem v 5.45)
• Stráž p. R., aut. nádr. (odjezd autobusem v 6.15)
• Mimoň, u kina (odjezd autobusem v 6.30)
Navštívíme
• Bunkr studené války – Drnov
• Hornický skanzen Mayrau
ve Vinařicích
• Oběd v restauraci Kladno
na sídlišti Sytno na Kladně

Cena: 600 Kč
(zahrnuje cestu autobusem a vstupné)

Bližší informace: p. Janošek, tel.: 721 348 050

• Národní památník Lidice
• Těžní věž dolu Michal
v Brandejsku

Zamokøení pøístupové komunikace
tohoto charakteru do plánu sanací a rekultivací platí pevná pravidla a rovnìž
øešení poklesové kotliny v Koblovì musí touto „procedurou“ projít.
Pro zahlazování následkù hornické
èinnosti formou S-R staveb je zpracována studie aktuálního stavu povrchu,
jeho vyhodnocení a navržení nápravných opatøení v jednotlivých bývalých
dobývacích prostorech, které jsou v pùsobnosti DIAMO, státního podniku,
odštìpného závodu ODRA. Studie
(zpracována 2006) pod názvem „Koncepce komplexního zahlazení následkù
hornické èinnosti na krajinì a životním
prostøedí“ a její následné aktualizace
(2010, 2015) zahrnují struènou charakteristiku stavu dotèených dobývacích
prostorù; vyhodnocení poklesových
pomìrù; charakteristiku dotèeného
území, jeho souèasné využití a konfrontace s platnými územními plány;
pøehled sanaènì-rekultivaèních staveb
ukonèených v pùsobnosti odštìpného
závodu ODRA; pøehled sanaènì-rekultivaèních staveb v realizaci a v pøípravì; návrh sanaènì-rekultivaèních
staveb v návaznosti na koneèné zahla-

zení následkù hornické èinnosti; pøehled požadavkù jednotlivých obcí
a mapovou èást.
Další aktualizace studie je pøedpokládána v roce 2019 a do této aktualizace
bude v èásti návrh S-R staveb požadavek MO Slezská Ostrava zaøazen.
Za úèelem koordinace, upøesnìní rozsahu zájmového území a možnosti øešení odstranìní zatápìní èásti pøíjezdové
komunikace k areálu zahrádkáøské kolonie v Koblovì probìhlo v mìsíci bøeznu
2018 místní šetøení za úèasti technikù
sanaènì-rekultivaèních prací odštìpného závodu ODRA a pracovníkù mìstského obvodu. S ohledem na omezené
technické øešení (bezodtoková kotlina)
bylo dohodnuto, že nejdøíve bude zpracována studie proveditelnosti, vèetnì
projednání s vlastníky dotèených a okolních pozemkù a správci inženýrských
sítí. Zjištìné skuteènosti pak budou podrobnìjším podkladem pro zaøazení akce do plánu S-R staveb.
Ing. Janina Zawadzka
vedoucí oddìlení
sanaènì-rekultivaèních prací
o. z. ODRA

Valná hromada hornického spolku ve Stříbře
V sobotu 3. bøezna
probìhla valná hromada hornického spolku
ve Støíbøe. Spolek
zhodnotil rok 2017.
Vloni jsme se zúèastnili opìt nìkolika domácích i zahranièních akcí (Pezinok – hornický
den, Staré Hory – 500
let výroèí, Banská
Šiavnica – Salamandr,
Polsko, Nìmecko –
Harz, spolkový zájezd
do Rakouska, Bohutín
– Øimbaba, Planá –
hornický den, Stonava,
Karviná – 100 let výroèí spolku KKH Barbora a dalších). Èlenové
spolku prùbìžnì udržují v provozuschopném stavu štolu Prokop, z èásti renovují
techniku na hornickém
skanzenu. V loòském
roce spolek oslavil 15.
výroèí vzniku. Pozvali
jsme hornické kamarády z Èech a Slovenska, abychom se s nimi
podìlili o naše úspìchy. Pøi této pøíležitosti
jsme pøedstavili hornické peèetì støíbrských tìžaøstev, báòských úøadù a báòských podnikù. Konstatovali jsme, že návštìvnost štoly Prokop
se ustálila na stejných
èíslech. Musíme konstatovat, že naše øady
opustilo nìkolik èlenù,
kteøí pøestali jevit zá-

Èlenové spolku na valné hromadì

jem o jakékoliv dìní ve spolku (Z. Brázda – vylouèen, F. Vachulka a I. Klepsová sami z rodinných dùvodù vystoupili).
Vytyèili jsme si cíle na rok letošní, jak
pracovní, tak výjezdní (Praha, Sokolov,
Planá, Bohutín, Pezinok – 11. setkání
Slovenska, Sokolov – 22. setkání ÈR,
Polsko a další). Na závìr jsme si pøipomenuli významné životní jubileum naší
èlenky Bohunky Miltové – pøevzala dary a vyznamenání. V závìru nás pøišli
podpoøit naši kamarádi z Privilegovaného mìšt’anského ostrostøeleckého sboru
ve Støíbøe.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
místopøedseda Hornicko-historického
spolku Støíbro
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