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Ministři si prohlédli ostravské laguny, začal odvoz kalů
Ministøi Tomáš Hüner a Richard Brabec v doprovodu øeditele státního podniku
DIAMO Tomáše Rychtaøíka pøi prohlídce kalù pøipravených k nakládce a odvozu

Práce na lagunách probíhají od listopadu 2017, a to za podmínek,
které stanovilo Ministerstvo životního prostøedí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k zámìru „NÁPRAVNÁ OPATØENÍ –
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanèní kaly, 1. Realizaèní etapa“
a Krajský úøad Moravskoslezského kraje v tzv. integrovaném povolení. V praxi to napøíklad znamená, že práce musí být zastaveny, pokud
koncentrace oxidu siøièitého, sirovodíku èi prachu (tuhé zneèišt’ující
látky) v ovzduší pøekroèí stanovené limity. Mìøení a vyhodnocování
imisí zajišt’uje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì.
Po odtìžení kalù bude následovat sanace kontaminovaných zemin,
kterou pøipravuje DIAMO, s. p., ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostøedí, Ministerstvem prùmyslu a obchodu, mìstem Ostrava a státními orgány. Variant, jak naložit
s kontaminovanou zeminou, bylo nìkolik. Ministr životního prostøedí
Brabec potvrdil, že poslední debaty zatím smìøují k tomu, že by se
nejzneèištìnìjší zemina odvezla jako odpad, ménì zneèištìné zeminy
by se stabilizovaly na místì a staly by se urèitým dalším tìsnícím materiálem k využití a pro budoucí rekultivaci. Pan ministr dále uvedl,
že je navrženo nìkolikastupòové jištìní a kontroly, které umožní, aby
se èást materiálu – zeminy, ne kaly – dala využít na místì.
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
Po naložení upravených kalù se kontejnery zváží
a uzavøou víkem

Vláda ÈR navštívila Moravskoslezský kraj a ministøi se mimo jiné
pøijeli v úterý 24. dubna 2018 podívat, jak pokroèila sanace lagun po
ostravské chemièce OSTRAMO.
Ministr prùmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr životního prostøedí Richard Brabec a ministr zemìdìlství Jiøí Milek dorazili na laguny v pravé poledne. Areálem je provedl øeditel státního podniku
DIAMO Tomáš Rychtaøík a øeditel odštìpného závodu ODRA Josef
Havelka. Za spoleènost AVE CZ odpadové hospodáøství (AVE CZ)
byl k dispozici ministrùm jednatel Roman Mužík a øeditel sanací Radek Halbich. Návštìvy na lagunách se zúèastnil také vládní zmocnìnec Jiøí Cienciala, námìstkynì hejtmana Moravskoslezského kraje
Jarmila Uvírová, øeditel Krajského úøadu Moravskoslezského kraje
Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostøedí krajského úøadu
Jan Filgas a námìstkynì primátora Ostravy Kateøina Šebestová. Hosté se zajímali o postup prací, imisní monitorovací systém, aktuálnì
probíhající nakládku, pøepravu a vlastnosti upravených kalù.
Spoleènost Sokolovská uhelná oficiálnì potvrdila, že technologie
i dopravní trasy jsou pøipravené pøevzít upravené kaly a spoleènost
AVE CZ ihned zaèala organizovat nakládku prvních kontejnerù, které jsou speciálnì urèené pro pøevoz nebezpeèných odpadù. V prvních
týdnech se poèítá s odvozem dvakrát týdnì po 600 tunách. Jako nejvhodnìjší byla vybrána pøeprava po železnici.
Koneèné odstranìní zbylých kalù probìhne na základì dohody mezi
spoleèností AVE CZ odpadové hospodáøství a spoleèností Sokolovská
uhelná v zaøízení tlakové plynárny ve Vøesové, které z nich ve smìsi
s hnìdým uhlím vyrobí teplo a elektøinu. Minimalizace dopadù na životní prostøedí a zdraví obyvatel je zajištìna tzv. integrovaným povolením.
„Všechny podmínky pro bezpeèný pøevoz a ekologicky šetrnou likvidaci kalù z lagun podle zákona o odpadech a státními orgány schváleného provádìcího projektu byly splnìny, odvoz prvních kontejnerù
probíhá bez problémù,“ informoval Tomáš Rychtaøík, øeditel státního
podniku DIAMO.
Komplex zaøízení spoleènosti Sokolovská uhelná je zamìøen na
pøemìnu uhlí na ušlechtilejší formy energií, tzn. výrobu elektrické
energie a tepla na bázi výroby energoplynu tlakovým zplyòováním
uhlí. V generátorech je možno alternativnì zplyòovat uhlí také za pøídavku omezeného množství tuhých nebo kapalných odpadù. Výsledný produkt je èištìn a z celé technologie vystupuje energoplyn, který
je používán jako ušlechtilé plynné palivo. Závazné podmínky provozu zaøízení a s ním pøímo spojených èinností, dále postupy a opatøení,
zabezpeèující plnìní tìchto podmínek, jsou stanoveny v integrovaném povolení. Autorizovanými mìøeními emisí na jednotlivých zdrojích bylo prokázáno, že spoluzplyòováním odpadù nedochází k navýšení emisí jednotlivých zneèišt’ujících látek.

„Odtìžování a zpracování kalù probíhá v závislosti na kvalitì ovzduší v okolí lagun, resp. na základì hodnot zjištìných kontinuálním systémem mìøení imisí. V únoru a bøeznu musely být práce na lagunách èasto pøerušeny a v dubnu došlo k poruše zavápòovacího stroje, ale zatím
se neobáváme, že by firma nestihla stanovený termín na konci roku.
Spoleènost AVE CZ odvezla už cca 13 tisíc tun filtraèních hlinek. Aktuálnì je zpracováno a pøipraveno k odvozu zhruba 17 tisíc tun kalù,“
doplnil Josef Havelka, øeditel odštìpného závodu ODRA.
Ministøi vyslovili spokojenost s tím, že kaly po letech opìt reálnì a viditelnì mizí. Ministr životního prostøedí Richard Brabec následnì na tiskové konferenci vlády v Ostravì vyjádøil potìšení, že kaly nejen z laguny R3 ubývají a že, pokud nenastanou nìjaké nepøedvídané okolnosti, je
reálné, aby do konce letošního roku byly kaly z lagun odstranìny.

DIAMO, s. p., se prezentoval Latinské Americe
Státní podnik DIAMO se ve dnech 10.–12. dubna 2018 prezentoVzrùstající problém pøedstavují negativní dopady tìžby na životní
val v Madridu na veletrhu a konferenci METS 2018, zamìøené na tì- prostøedí. Cílem místních vlád je zajistit udržitelnost projektù, chránit
žební a dùlní prùmysl, sanaèní technologie èi na úpravu a èištìní
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kontaminovaných vod a pùdy v oblasti dùlních technologií a hornictví. Akce poøádaná Evropskou komisí a Platformou pro
Zleva: Mgr. Zdeòka Kostik Šubrová, Ing. Jiøí Mužák, Ph.D., Ricardo Labo,
rozvoj spolupráce v oblasti nerostných surovin mezi EU
Ing. Pavla Kvašinská, Ing. Vojtìch Vokál, Ing. Martin Vlastník, CSc.,
a Latinskou Amerikou si kladla za cíl propojit pøedstaRNDr. Dalibor Mašek a Mgr. Bc. David Póè
vitele veøejného i soukromého sektoru z EU a Latinské
Ameriky za úèelem navázání èi prohloubení spolupráce, a to nejen v tìžebním sektoru, ale i v souvisejících
odvìtvích vèetnì environmentálních technologií a geologického prùzkumu. Z Latinské Ameriky pozvání na
veletrh pøijali pøedstavitelé Argentiny, Brazílie, Uruguaye, Kolumbie, Peru, Chile a Mexika. Zemì Latinské
Ameriky disponují významnými zdroji nerostných surovin, které pøedstavují jedny z hlavních pøíležitostí pro
zahranièní investory. Nových tìžebních projektù v Latinské Americe stále pøibývá a øada ložisek nadále èeká
na své objevení. Pøesto se nìkteré zemì Latinské Ameriky již nyní øadí mezi hlavní producenty klíèových surovin. Je všeobecnì známo, že nejvìtším producentem
mìdi na svìtì je Chile. Více než 12 % ke svìtové tìžbì
mìdi ale pøispívá i Peru, které je zároveò po Mexiku
druhým nejvìtším producentem støíbra v Latinské
Americe. Další státy regionu také mají s tìžbou bohaté
zkušenosti. Až 32 % kolumbijského exportu tvoøí vývoz nerostných surovin.
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životní prostøedí a informovat, respektovat a zapojit
lokální komunity do rozhodovacích procesù. Rekultivace uzavøených dolù, èištìní podzemních vod nebo sdílení technologického know-how jsou témata,
která se všemi zmiòovanými aktivitami nejen úzce
souvisí, ale pøedstavují také klíèové oblasti, ve kterých èeské firmy mohou nabídnout vlastní zkušenosti. Z toho dùvodu byla úèast èeských subjektù na
veletrhu METS 2018 v Madridu vysokým pøínosem.
Veletrh a odbornou konferenci navštívilo pøes
300 úèastníkù z více než 20 zemí. Státní podnik
DIAMO reprezentovali Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.,
a Ing. Vojtìch Vokál. Na vlastním stánku, který bìhem veletrhu navštívila také øeditelka zahranièní

kanceláøe CzechTrade v Madridu Bc. Petra Jindrová èi zástupce velvyslance ÈR v Madridu
Mgr. Zdeòka Kostik Šubrová, prezentovali zkušenosti státního podniku DIAMO z oblasti prùzkumu, tìžby a zpracování pøedevším uranových rud,
zejména aktivity spojené s uzavírkou dolù, sanacemi a èištìním dùlních vod. Úèastníky akce zaujala
také nabídka odborné pøípravy pod patronací
World Nuclear University v Mezinárodním školicím støedisku WNU SUP zamìøeném na profesionální trénink ve všech aspektech produkce uranu
(prùzkum, tìžba rùznými dobývacími metodami,
úprava uranových rud, ochrana životního prostøedí
a zdraví pracovníkù, až po zahlazování následkù po
tìžbách). Za Ministerstvo prùmyslu a obchodu se
akce zúèastnili Ing. Pavla Kvašinská z Oddìlení

Konference METS 2018 – brazilská prezentace

Ing. Mužák, Ph.D., a Ing. Vokál
u stánku DIAMO, s. p.
Amerik a Ing. Martin Vlastník, CSc., vedoucí
Oddìlení politiky nerostných surovin, který
v rámci semináøe na téma „Národní surovinové
politiky a ekonomický rùst“ pøedstavil Surovinovou politiku ÈR. Konference se také zúèastnili
RNDr. Dalibor Mašek z Èeské geologické služby
a Mgr. Bc. David Póè z Tìžební unie.
Stánek státního podniku DIAMO navštívily oficiální delegace øady latinskoamerických zemí, jednání o konkrétních možnostech spolupráce probìhla napø. s Argentinou, Peru, Uruguayí èi Mexikem.
Podaøilo se napøíklad uskuteènit spoleènou schùzku s námìstkem pro tìžbu Ministerstva energetiky
a hornictví Peru Ricardem Labem, s øeditelem sekce hornictví a geologie Ministerstva prùmyslu,
energetiky a hornictví Uruguaye Néstorem Campa-

Dílenský komplex na šachtě č. 16 slavnostně otevřen

lem, s prezidentem argentinské geologické služby
Juliem Ríosem èi s generálním øeditelem mexické
geologické služby Raúlem Cruzem. Èeskou nabídku neponechali bez povšimnutí ani španìlští návštìvníci, pro nìž je zejména otázka sanaèních prací pøi uzavøených uhelných dolech stále aktuální.
Státní podnik DIAMO se tak stal dùstojným reprezentantem Èeské republiky a Evropské unie díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti prùzkumu, tìžby a zpracování uranových rud, uzavírání dolù, sanací a èištìní dùlních vod a z Madridu si
odváží pøíslib budoucí spolupráce se zemìmi Latinské Ameriky.
Ing. Jiøí Mužák, Ph.D.
vedoucí odboru mezinárodní spolupráce, ØSP
vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

Prohlídka novì vybudovaných prostor

Novì otevøený dílenský komplex

Úvodní slovo øeditele o. z. SUL
Ing. Zbyòka Skály

Dne 24. 4. 2018 probìhlo slavnostní otevøení dílenského komplexu na šachtì è. 16 odštìpného závodu
Správa uranových ložisek Pøíbram. Pøestøižení pásky
v 10 hod. se za s. p. DIAMO ujali námìstek øeditele
s. p. pro výrobu Ing. Marian Böhm, øeditel o. z.
GEAM Ing. Pavel Koscielniak a øeditel o. z. SUL
Ing. Zbynìk Skála za úèasti mnoha dalších pozvaných zástupcù zamìstnancù podílejících se na výstavbì (oddìlení technické a investièní, Provoz Pøíbram,
øeditelství o. z. SUL, øeditelství o. z. GEAM).
Úèast na slavnostním otevøení pøijali i bývalý øeditel o. z. SUL Ing. Václav Plojhar a bývalý námìstek øeditele o. z. GEAM Ing. Jiøí Bìlohradský.
Po krátkém úvodním projevu øeditele o. z. SUL
Ing. Zbyòka Skály se úèastníci slavnostního otevøení zámeènických dílen na šachtì è. 16 odebrali
k prohlídce novì vybudovaných prostor, které blíže pøedstavil a okomentoval vedoucí Provozu Pøíbram Ing. Miloš Šašek. Po dokonèení prohlídky
celého dílenského komplexu s moderním technickým zázemím, kanceláøemi a sociálním zaøízením
se všichni zúèastnìní odebrali do nové jídelny
k malému obèerstvení.
Realizace stavby pøinesla pracovní prostøedí pro
zamìstnance Provozu Pøíbram odpovídající požadavkùm dnešní doby.
Podìkování za její výstavbu patøí všem, kteøí se
na stavbì podíleli.
Ing. Zbynìk Skála
øeditel odštìpného závodu
Správa uranových ložisek

Setkání expertů a terénní hodnocení
zařízení po těžbě uranu v Bulharsku
Ve dnech 11.–17. bøezna 2018 probìhlo v Bulharsku mezinárodní setkání expertù pod záštitou
IAEA, kterého se za DIAMO, s. p., zúèastnil
Mgr. František Toman, Ph.D., z odštìpného závodu GEAM Dolní Rožínka. Hlavním tématem setkání bylo hodnocení rizikovosti èistíren dùlních vod
a dalších zaøízení po tìžbì uranu a zavádìní legislativních krokù souvisejících se zahlazováním
následkù tìžby uranových rud, to vše v rámci realizace projektu BUL 9025.
Historie uranového prùmyslu v Bulharsku sahá
až do roku 1920, kdy byla objevena uranová mineralizace. První dùl byl otevøen v roce 1939 na ložisku Buchovo, cca 25 km od Sofie. Do sedmdesátých
let probíhala tìžba výhradnì hlubinným zpùsobem,
pozdìji byla rozšíøena o povrchovou tìžbu a o tìžbu alkalickým a kyselým podzemním vyluhováním. Vytìžená ruda byla zpracovávána na dvou
chemických úpravnách. Celkem bylo do roku 1990
vyrobeno 16 500 t U v chemickém koncentrátu
a tìžbou nebo prùzkumnou tìžbou bylo v Bulharsku zasaženo 75 lokalit. V roce 1992 byla naøízením vlády zastavena tìžba uranové rudy a od roku
1994 byly zahájeny likvidaèní a rekultivaèní práce,
které jsou od roku 1998 výluènì provádìny státním
podnikem Ekoinženýring zøízeným Ministerstvem
ekonomiky. Tyto práce dosud probíhají na 43 lokalitách. Uran je dnes získáván pouze zpracováním
ionexu na chemické úpravnì a je dosahováno roèní
produkce 1–2 t uranu v chemickém koncentrátu.

Prùbìh sanaèních a rekultivaèních prací je v souèasné dobì velmi nekoncepèní a naráží na neplatnou legislativu, která by mìla být synchronizována
s požadavky EU. Na mnoha lokalitách jsou uplatòovány tzv. individuální limity odrážející pouze
technické možnosti instalované technologie, nikoliv nebezpeènost daného polutantu. Dùlní vody
jsou èištìny pouze na nìkolika zastaralých
èistírnách, kde bohužel chybí jakákoliv pøedúprava
vod a srážení tìžkých kovù a Ra. Na odkalištích je
nakládáno pouze s drenážními vodami, které jsou
èištìny jen od tìžkých kovù (Mn), nebo jsou øedìny a vypouštìny bez èištìní, pøípadnì èerpány zpìt
do odkalištì. Sanace doposud probìhla pouze na
odkališti Elešnica v rámci projektu PHARE a podílely se na ní pøedevším firmy Wismut a Linde.
Všechny tyto skuteènosti vedly bulharskou stranu
k tomu, aby požádala IAEA o pomoc pøi tvorbì národní strategie a vytvoøení koncepce sanace a rekultivace území zasažených tìžbou uranu. Na základì
této žádosti byl vypsán dvouletý projekt, v jehož
rámci probìhla i tato expertní mise. Po pondìlním
zahájení jednání za úèasti námìstka ministra pro
ekonomiku Bulharské republiky a zástupcù úøadù
pokraèoval mítink prezentací aktuálního stavu zahlazování následkù tìžby uranu v Bulharsku a následovala návštìva Jaderné regulaèní agentury Bulharska (NRA). V dalších dvou dnech byly na programu
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Projednání výsledků kontroly radiační ochrany za rok 2017 na DIAMO, s. p.
Ve dnech 19.–20. dubna 2018 probìhlo na pracovišti Praha státního
podniku DIAMO závìreèné projednání výsledkù kontroly plnìní programù monitorování. Pøedmìtem kontroly inspektorù Regionálního
centra Státního úøadu pro jadernou bezpeènost (RC SÚJB) Kamenná
byl pøehled, vyhodnocení a rozbor výsledkù monitorování velièin dùležitých z hlediska radiaèní ochrany na jednotlivých o. z. DIAMO,
s. p., za rok 2017. Programy monitorování podle nové atomové legislativy pøedložily jednotlivé o. z. RC SÚJB Kamenná ve druhé polovinì roku 2017. Monitorování v roce 2017 probíhalo proto ještì v souladu s vyhláškou è. 307/2002 a schváleným programem monitorování.
Ze strany SÚJB se jednání zúèastnili vedoucí Regionálního centra
SÚJB Kamenná Ing. Miroslav Jurda (jako vedoucí kontrolního týmu)
a inspektoøi radiaèní ochrany Ing. Jana Šeflová, Ing. Miloslav Nìmec
a Ing. Oldøich Tomášek. Státní podnik DIAMO zastupovali Ing. Tomáš Rychtaøík, øeditel státního podniku, Ing. Antonín Maršálek, námìstek øeditele s. p. pro ekologii a sanaèní práce, jeho zástupce
Ing. Pavel Vostarek a RNDr. Lenka Thinová, Ph.D., dohlížející osoba
ve státním podniku. Za jednotlivé odštìpné závody se zúèastnili jejich
øeditelé nebo zástupci, dohlížející osoby a další odborní pracovníci.
Dopoledne dne 19. dubna 2018 bylo po oficiálním zahájení kontroly øeditelem státního podniku Ing. Tomášem Rychtaøíkem a vedoucím RC SÚJB Kamenná Ing. Miroslavem Jurdou vìnováno pøehledu
výsledkù monitorování, které za jednotlivé o. z. pøednesli postupnì
odpovìdní pracovníci formou komentovaných prezentací. Jednalo se
jako vždy o výsledky osobního monitorování pracovníkù kategorie
A a B, výsledky monitorování pracovišt’, monitorování výpustí a okolí. Diskutovány byly pøedevším výsledky osobního monitorování
a pøekroèení referenèních úrovní mìøených velièin, které byly komentovány podrobnì. Vývoj sledovaných ukazatelù stavu životního
prostøedí za posledních pìt a více let z hlediska radiaèní ochrany byl
èasto dokumentován graficky. Dále bylo hodnoceno dodržování povolených koncentrací radionuklidù ve výpustech a pøedloženy prùkazy optimalizace radiaèní ochrany. Dopolední jednání bylo ukonèeno
podpisem protokolu.
Obr. 1: Ing. Tomáš Rychtaøík a Ing. Miroslav Jurda
pøi podpisu závìreèného protokolu

Po spoleèném obìdì pokraèovalo jednání formou diskuse. Mezi
hlavní diskutovaná témata patøil vstup pracovníkù do kontrolovaných
pásem, výpoèet dávky z inhalace radonu podle požadavkù ICRP, termín vydání Metodického doporuèení pro organizace provozující hornickou èinnost a budoucí aktivity DIAMO, s. p., v oblasti zpracování
tìžebních odpadù, prùzkumných prací, podpory výzkumu apod.
V pozdním odpoledni program pokraèoval odbornou exkurzí na pracovištì Proton Therapy Center Czech, s. r. o.

Obr. 4: Poloha stanice RAMONIS vùèi monitorovacím bodùm v obci Brod

Obr. 3: Mìøicí stanice RAMONIS v obci Brod
ležitých z hlediska radiaèní ochrany v pracovním prostøedí podal informaci Mgr. Martin Èermák, monitorování složek životního prostøedí doložil komentovanými výsledky Ing. Radek Bican. Program osobního
monitorování pracovního prostøedí a okolí v roce 2017 byl naplnìn.
Na pracovištích o. z. SUL není vymezeno žádné kontrolované pásmo, sledovaná pásma jsou vymezena pøedevším na odkalištích
a èistírnách dùlních vod. Výsledky odhadu roèních efektivních dávek
radiaèních pracovníkù kategorie B shrnuje tabulka 1.
Tabulka 1 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální
a kolektivní efektivní dávka
Pracovištì

Rok

Poèet
Roèní efektivní dávka [mSv]
radiaèních
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

2017
98
1,47
2,37
143,96
2016
80
2,30
3,24
184,70
Povrch 2015
78
2,35
3,42
183,07
2014
87
2,50
3,60
217,43
2013
73
2,82
3,86
206,03
Oproti roku 2016 jsou hodnoty prùmìrné, maximální i kolektivní
efektivní dávky znatelnì nižší. Hlavním dùvodem je novì stanovený
odvozený limit pro pøíjem vdechnutí smìsi dlouhodobých radionuklidù emitujících záøení alfa uran-radiové øady, vycházející z vyhlášky
è. 422/2016 Sb., a pokles vnìjšího ozáøení záøením gama. Vyšetøovací a zásahová úroveò stanovená pro roèní efektivní dávku nebyla pøekroèena.
Mezi hlavní výpusti lze zaøadit èistící stanice dùlních, pøípadnì
odkalištních a drenážních vod a výduchy do atmosféry. Plánovaný
poèet mìøení v rámci monitorování výpustí byl dodržen, bilanèní limit (BL) pro výpust’ v oblasti Mydlovary nebyl pøekroèen. Krátkodobá pøekroèení referenèní úrovnì koncentrací radonu na ohlubních
š. è. 11A a 15 v souvislosti s nepøíznivými meteorologickými podmínkami nejsou výjimkou a nemìla žádný dopad na okolní obyvatelstvo. Nìkolik nevýznamných pøekroèení referenèních úrovní v rámci
monitorování výpustí do vod bylo zpùsobeno pøívalovými dešti anebo naopak zvýšením koncentrací ve vodì v dùsledku nedostatku srážek a situace se vždy v krátkém èasovém horizontu stabilizovala. Na
lokalitì Zadní Chodov probíhá dosud pokusné vypouštìní dùlních
vod bez èištìní. Kumulace radionuklidù v sedimentech melioraèní
strouhy neovlivòuje doposud sedimenty v Hamerském potoce. V roce 2017 zde probìhl poloprovozní experiment èištìní dùlních vod
rùznými typy sorbentù. Výsledky ukazují na schopnost zeolitù za
urèitých podmínek Ra-226 z dùlních vod úspìšnì sorbovat. Situace
na této lokalitì je peèlivì monitorována nad rámec schváleného programu.
Výsledek monitorování okolí v oblasti Pøíbram je shrnut v tabulce 2.
Nejvýznamnìjší podíl na celkovém ozáøení obyvatel má stále inhalace produktù pøemìny radonu a zevní ozáøení záøením gama. Díky
podpoøe ze strany obyvatel probíhá monitorování situace v obci Brod
i nadále prostøednictvím stanice RAMONIS (obr. 3), kterou pøebral

pod patronát Státní úøad radiaèní ochrany (SÚRO), v. v. i. Na obr. 4
je vidìt umístìní stanice vzhledem k monitorovacím bodùm a její pøemístìní zaèátkem roku 2018.
Hlavními výstupy mìøení ze stanice RAMONIS jsou koncentrace
radonu, produktù pøemìny radonu, dávkový pøíkon a meteorologické
parametry, které umožní posoudit zdravotní dopady blízkého odvalu
š. è. 15 na obyvatele obce Brod. Od èervence 2017 probíhalo také ve
spolupráci SÚRO, v. v. i., s DIAMO, s. p., kontinuální monitorování
koncentrací radonu v blízkém okolí odvalù š. è. 15 a 4 a v nìkolika
vybraných domech pomocí sond TERA (Tesla, a. s.) – viz obr. 5 a 6,
které byly vyèítány v pravidelných intervalech.
Tabulka 2 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce
z obyvatelstva v obcích v okolí o. z. – oblast Pøíbram
Obec/Rok
Brod B - 2
Brod B - 3
Brod B - 4
Dubenec
Kamenná
Pøíbram - Sázky
Lešetice
Háje
Bytíz

E [µSv·rok-1]
2013

2014

2015

2016

2017

296
886
275
275
248
208
154
248

273
616
286
240
220
207
145
230

259
560
274
246
338
208
152
175

345
555
492
249
205
194
224
117
188

234
642
378
272
245
189
206
155
206

Výsledek monitorování okolí v oblasti Mydlovary je shrnut v tabulce 3. Také v oblastech Západní Èechy, Okrouhlá Radouò a Horní
Slavkov jsou roèní efektivní dávky pro kritickou skupinu obyvatel
zanedbatelné, pohybují se v hodnotách jednotek nebo prvních desítek µSv.
Tabulka 3 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce z obyvatelstva v obcích v okolí o. z. SUL
Obec/Rok
Mydlovary
Olešník
Zbudov
Zahájí
Nákøí
Dívèice

E [µSv·rok-1]
2013

2014

2015

2016

2017

64
21
47
24
29
20

42
27
21
28
41
36

57
42
29
45
41
29

78
63
36
44
19
24

37
37
44
23
8
8

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4

Obr. 5: TERA v plastovém obalu, chránícím
elektronickou èást sondy proti vlhkosti

Obr. 2: Exkurze na pracovišti Proton Therapy
Center Czech, s. r. o.
Nejdùležitìjší výsledky monitorování za jednotlivé o. z. jsou shrnuty v následujících odstavcích. Jako první vystoupili zástupci o. z.
SUL Pøíbram.
SUL, o. z., Pøíbram
Odštìpný závod Správa uranových ložisek Pøíbram provádí rozsáhlou èinnost na území Èeské republiky a soustøeïuje se pøedevším na
èištìní dùlních vod. O výsledcích monitorování velièin a parametrù dù-

Obr. 6:
Rozmístìní sond TERA pøi kontinuálním monitorování odvalù š. è. 15 a 4

STRANA 4

Projednání výsledků kontroly radiační ochrany za rok 2017 na DIAMO, s. p.
DOKONČENÍ ZE STR. 3

Závìrem lze øíci, že program monitorování byl naplnìn a radiaèní
ochrana v o. z. SUL je optimalizována.
TÚU, o. z., Stráž pod Ralskem
O výsledcích osobního monitorování radiaèních pracovníkù
(26 pracovníkù kat. A a 544 pracovníkù kat. B) a postupu vyøazování
liniových staveb èi renovace areálù (napø. rekonstrukce technologie
NDS 6) na o. z. TÚU podal informaci Ing. Rostislav Dudáš.
RNDr. Lubomír Neubauer ukázal nejdùležitìjší výsledky monitorování výpustí a okolí; v roce 2017 bylo provedeno celkem 2 152 jednotlivých mìøení, pøièemž zásahová ani vyšetøovací úroveò nebyla
pøekroèena. Zajímavá byla informace o postupném snižování kontaminace životního prostøedí po tìžbì loužením díky probíhajícím sanaèním pracem. Všechna mìøení a analýzy pøedepsané v programu
monitorování se uskuteènily.
Osobní monitorování radiaèních pracovníkù kategorie A je v o. z.
TÚU provádìno za pomoci osobních dozimetrù OSL (slouží k urèení
efektivní dávky ze zevního ozáøení záøením gama) a OD88 (slouží
k urèení úvazku efektivní dávky z inhalace produktù pøemìny radonu
a úvazku efektivní dávky z inhalace dlouhodobých radionuklidù
uran-radiové øady emitujících záøení alfa). Vybraní zamìstnanci støediska monitorování a karotáže jsou také monitorováni neutronovým
dozimetrem Neutrak 144–J (slouží k odhadu efektivní dávky ze zevního ozáøení neutronovým záøením). Pro radiaèní pracovníky kategorie B se efektivní dávka stanoví v souladu s legislativou odhadem
na základì odpracované doby a prùmìrného ozáøení na daném pracovišti.
Hodnoty vybraných efektivních dávek pracovníkù kategorie
A a B na o. z. TÚU v roce 2017 jsou uvedeny v následujících tabulkách 4 a 5.

v kontrolovaných pásmech odštìpného závodu GEAM celkem
410 radiaèních pracovníkù kategorie A. Tento poèet je o 84 zamìstnancù nižší než v období minulém, což se projevilo pøedevším poklesem kolektivní dávky (tab. 7). Dále pracovalo v roce 2017 v kontrolovaném pásmu v podzemí Dolu Rožná I celkem 30 zamìstnancù cizích
organizací. V rámci evidence pracovníkù se zdroji ionizujícího záøení
v centrálním registru profesionálních ozáøení SÚJB bylo 6 pracovníkù zaøazeno do stavu radiaèních pracovníkù na Dole Rožná I
a 24 pracovníkùm byl vystaven osobní radiaèní prùkaz. Monitorování
pracovníkù probíhalo dle programu monitorování Podzemního výzkumného pracovištì (PVP) Bukov.
Pøehled údajù o poètech pracovníkù kategorie A o. z. GEAM
a o úrovni jejich ozáøení (prùmìrné, maximální a kolektivní roèní
efektivní dávky v posledních pìti letech) je uveden v následující tabulce 7. Vzhledem k novì stanovenému odvozenému limitu pro pøíjem vdechnutím smìsi dlouhodobých radionuklidù emitujících záøení
alfa uran-radiové øady hrají v ozáøení pracovníkù pøibližnì stejnou roli všechny cesty ozáøení (viz tab. 8), i když na povrchových pracovištích lehce dominuje inhalace krátkodobých produktù pøemìny radonu. Na konci roku bylo na dispeèinku závodu Rožná I instalováno separátní odvìtrávání technologického kanálu pod budovou z dùvodu
namìøených vysokých hodnot OAR v pracovním prostøedí. K pøekroèení vyšetøovacích a zásahových úrovní daných programem monitorování nedošlo v prùbìhu roku u žádného radiaèního pracovníka kategorie A.
Tabulka 7 – Pracovníci kategorie A: Prùmìrná, maximální a kolektivní efektivní dávka
Pracovištì

Tabulka 4 – Maximální a kolektivní efektivní dávka radiaèních
pracovníkù kategorie A za pìtileté období
Pìtiletá efektivní dávka [mSv]
maximální
kolektivní
2013 – 2017
10,11
226,80
2012 – 2016
11,02
237,08
Povrch
2011 – 2015
11,22
265,09
2010 – 2014
11,75
293,39
2009 – 2013
12,11
318,31
Z tabulky 4 je zøejmé, že maximální i kolektivní dávka radiaèních
pracovníkù kategorie A v pìtiletém období postupnì klesá.
Pracovištì

Podzemí

Období

Povrch

Rok

Povrch

2017
2016
2015
2014
2013

Poèet
Roèní efektivní dávka [mSv]
radiaèních
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní
544
546
549
556
548

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

2,75
2,75
2,25
2,75
3,00

146,15
147,62
149,10
150,86
149,23

Tabulka 5 dokládá, že v roce 2017 nedošlo u radiaèních pracovníkù kategorie B k výraznìjší zmìnì v roèní efektivní dávce. Prùmìrná
roèní efektivní dávka je na stejné úrovni od roku 2013.
V prùbìhu roku 2017 nebyly pøekroèeny vyšetøovací ani zásahové
úrovnì velièin monitorovaných na výpustech a také pøi monitorování
okolí o. z. TÚU. Radiaèní ochrana v okolí o. z. TÚU je tedy optimalizována. Z tabulky 6 je zøejmé, že ve všech dotèených obcích jsou
efektivní dávky pro jednotlivce z obyvatelstva dlouhodobì na stejné
úrovni, bez zjevných vývojových trendù.
Tabulka 6 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce z obyvatelstva v obcích v okolí o. z. TÚU
Obec/Rok
Stráž p. R.
Stráž p. R. - OK
Útìchovice
Bøevništì
Hamr n. J.
Dubnice
Noviny

2017
2016
2015
2014
2013
2017
2016
2015
2014
2013

305
343
400
430
459
135
151
157
148
153

0,7
1,3
1,5
1,9
2,2
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5

3,7
5,5
8,9
8,4
15,1
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4

214
440
610
794
1 006
45
69
78
79
74

Tabulka 8 – Pracovníci kategorie A: Podíl jednotlivých složek na
celkové efektivní dávce za rok

Tabulka 5 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální a kolektivní efektivní dávka
Pracovištì

Poèet
Roèní efektivní dávka [mSv]
Rok radiaèních
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní

Pracovištì

Roèní efektivní dávka [mSv]
úvazek
úvazek
efektivní
Rok efektivní dávky efektivní dávky
dávka ze
z pøíjmu dl. a z pøíjmu p. p.
zevního
222Rn [%]
[%]
ozáøení [%]

2017
2016
Podzemí 2015
2014
2013
2017
2016
Povrch 2015
2014
2013

35
59
54
50
51
31
51
54
54
56

30
21
25
29
28
40
21
20
21
19

35
20
21
21
21
29
28
26
25
25

Na pracovištích odštìpného závodu pracovalo v roce 2017 celkem
250 radiaèních pracovníkù kategorie B. Tento poèet je o 16 zamìstnancù vyšší než v minulém roce. Pøehled údajù o poètech pracovníkù
kategorie B o. z. GEAM a o úrovni jejich ozáøení (prùmìrné, maximální a kolektivní roèní efektivní dávky v posledních pìti letech) je
uveden v následující tabulce 9.
Tabulka 9 – Pracovníci kategorie B: Prùmìrná, maximální a kolektivní efektivní dávka

E [µSv·rok-1]
2013

2014

2015

2016

2017

79
100
62
56
52
45
55

123
139
86
79
107
67
80

115
126
55
66
80
63
61

101
113
66
88
96
77
65

107
116
64
65
89
67
69

Na závìr prezentace RNDr. Neubauer dokumentoval sérií fotografií èištìní sedimentù obtokového kanálu resp. jeho etapu II. Do odkalištì bylo uloženo 250 t dnových a bøehových sedimentù.
GEAM, o. z., Dolní Rožínka
Výsledky monitorování prezentoval Ing. Jiøí Jež. Dnem
31. 12. 2016 byla ukonèena komerèní tìžba na ložisku Rožná I. Postupnì se v prùbìhu prvního a druhého ètvrtletí roku 2017 provádìla
likvidace spolu s dotìžením ložiska a zpracováním vytìžené uranové
rudy. Došlo také k postupnému snížení poètu radiaèních pracovníkù
a bylo tedy nutné prùbìžnì reagovat na zmìnìné podmínky. Seznam
pracovišt’ na postupu v rámci podzemí dùlního závodu Rožná I a seznam ostatních pracovišt’ a mìøících míst v podzemí dolu byl prùbìžnì aktualizován. Pøi zøizování nových pracovišt’, provádìní rekonstrukcí, oprav, stavebních a zemních prací v rámci sledovaných èi
kontrolovaných pásem o. z. byl vždy pøi provádìní tìchto ohlášených
akcí stanoven zpùsob monitorování. V prùbìhu roku 2017 pracovalo

Pracovištì

Rok

Povrch

2017
2016
2015
2014
2013

Poèet
Roèní efektivní dávka [mSv]
radiaèních
pracovníkù prùmìrná maximální kolektivní
250
234
261
236
257

1,4
2,6
2,4
2,5
2,5

4,9
4,5
4,0
3,9
3,7

343
605
630
595
642

Na výpustích vod a výpustích do ovzduší o. z. GEAM Dolní Rožínka nedošlo v roce 2017 k žádnému pøekroèení zásahové ani vyšetøovací úrovnì. V okolí èinnosti o. z. GEAM nebyly v roce 2017 na
monitorovacích profilech vod pøekroèeny zásahové ani vyšetøovací
úrovnì, na monitorovacích profilech dnových sedimentù byla vyšetøovací úroveò lehce pøekroèena v jednom pøípadì. Monitorování
ovzduší a dávkových pøíkonù v okolí èinnosti o. z. GEAM také prokázaly nepøekroèení referenèních úrovní.
Dopad provozu jednotlivých pracovišt’ na životní prostøedí je hodnocen stanovením efektivní dávky pro obyvatelstvo v dotèených obcích na základì výsledkù monitorování okolí. V tabulce 10 jsou uvedeny efektivní dávky jednotlivcù z obyvatelstva v obcích v okolí ložiska Rožná za pìtileté období.
Je možné konstatovat, že úroveò ozáøení obyvatelstva v okolních
obcích se dlouhodobì nemìní a roèní efektivní dávka se pohybuje
v øádu desítek nebo prvních stovek µSv. Vyšší hodnoty v obcích

Rožná a Dvoøištì jsou zpùsobeny radonem a produkty jeho pøemìny.
Na základì výsledku výpoètu pøínosu opatøení ke snížení ozáøení
v obcích vyplynulo, že rozumnì dosažitelná úroveò radiaèní ochrany
byla dostateènì prokázána.
Tabulka 10 – Vývoj celkové efektivní dávky jednotlivce z obyvatelstva v obcích v okolí ložiska Rožná
Obec/Rok
Rodkov
Zlatkov
Dvoøištì
Rožná
Dol. Rožínka
Milasín

ECELK [µSv·rok-1]
2013

2014

2015

2016

2017

44
34
189
171
76
93

18
29
158
215
101
63

30
29
159
222
100
57

36
40
218
248
87
87

46
58
183
247
125
86

Na dùlním závodì Rožná I pokraèovaly celoroèní práce na akci
„Podzemní výzkumné pracovištì Bukov – 1. etapa“. Na konci srpna
probìhla na PVP Bukov akce vrtání a odbìr vzorkù firmou UJV
Øež, a. s. V roce 2017 pokraèovala ražba „Odvodòovací štoly R3“,
která øeší odvodnìní ložiska Rožná po ukonèení tìžby uranové rudy
a zatopení dolu. Probíhala ražba dùlní èásti, která navazuje na povrchovou stavbu; do konce roku bylo vyraženo 1 194 metrù pøekopu, 28 metrù technické rozrážky a byl vyražen vìtrací komín o délce 37 metrù.
Na závodì Chemická úpravna probíhalo do dubna 2017 zpracování
vytìžené uranové rudy. Poté, v dùsledku ukonèení komerèní tìžby na
ložisku Rožná I, následovalo postupné vyèištìní všech aparátù a následná konzervace zaøízení. V mìsíci kvìtnu byla na Chemické
úpravnì v dùsledku ukonèení zpracovávání uranové rudy provedena
zmìna ve vymezení kontrolovaných pásem a následovalo pøevedení
radiaèních pracovníkù kategorie A od 1. 6. 2017 do kategorie B. Od
1. 9. 2017 probíhá na Chemické úpravnì jako hlavní èinnost èištìní
vod. Po celý rok 2017 pokraèovala na Chemické úpravnì výstavba
nové technologie iontové výmìny v budovì Èistírny odkalištních
vod – montáž nádrží, obslužných plošin vèetnì technologického vybavení a montáže vzduchotechniky.
Závìrem lze øíci, že všechna plánovaná mìøení byla v rámci programu monitorování splnìna a optimalizace (rozumnì dosažitelná
úroveò) radiaèní ochrany na pracovištích o. z. GEAM i v okolí pracovišt’ a v okolních obcích byla prokázána.
ODRA, o. z., Ostrava-Vítkovice
Odštìpný závod ODRA monitoruje dvì vodní jámy – vodní jámu
Jeremenko (smìsné dùlní vody ostravské dílèí pánve jsou prostøednictvím èerpacích systémù vodní jámy transportovány na povrch
a následnì vypouštìny do vodoteèe) a vodní jámu Žofie (souhrn pøítokù vod do podzemních prostor v petøvaldské dílèí pánvi je agregáty
vodní jámy èerpán na povrch). Dùlní profil jámy Jeremenko monitoruje kvalitu dùlních vod èerpaných ze zatopených dùlních prostor celé ostravské dílèí pánve, v pøípadì vodní jámy Žofie profil monitoruje
kvalitu dùlních vod èerpaných ze zatopených dùlních prostor bývalého Dolu Julius Fuèík.
Do øeky Ostravice bylo v roce 2017 vypuštìno celkem
5 067 046 m3 vody, dùlní vody z vodní jámy Jeremenko jsou z hlediska obsahu radionuklidù stále bezproblémové. Koncentrace se pohybují na úrovni meze citlivosti používané analytické metody, respektive pod touto mezí. Hodnoty objemové aktivity Ra-226 v dùlních vodách vypouštìných z vodní jámy Žofie jsou dlouhodobì zvýšené,
v roce 2017 se však zaèíná projevovat klesající trend. Do Petøvaldské
stružky bylo vypuštìno celkem 1 039 393 m3 dùlní vody. Obì pracovištì jsou podle § 87 vyhlášky è. 422/2016 Sb. pracovištìm s materiálem se zvýšeným obsahem pøírodního radionuklidu, a proto zde bylo
v roce 2017 provedeno pøedbìžné a následnì zahájeno první mìøení.
Výsledky budou známy v srpnu 2018.
Výsledky monitorování, provedeného v rámci monitorovacího
plánu na o. z. ODRA, pøednesla v zastoupení Dr. Petra Jelínka
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D. V závìru prezentace byla podána informace o promìøení odvalu Heømanice, který spadá rovnìž mezi
pracovištì s materiálem se zvýšeným obsahem radionuklidù. Metodou gama spektrometrie in situ a následným vyhodnocením namìøených dat bylo prokázáno, že materiál odvalu je z petrografického
a granulometrického hlediska heterogenní, z hlediska radioaktivity
je však homogenní a namìøené koncentrace odpovídaly hodnotám
pøírodního pozadí.
V rámci vypouštìní dùlních vod do povrchové vodoteèe nebylo zaznamenáno žádné pøekroèení hodnoty VÚ (vyšetøovací úroveò) ani
ZÚ (zásahová úroveò). Prùkaz optimalizace RO v okolí výpusti dùlních vod z vodní jámy Žofie prokázal, že roèní efektivní dávka nepøekroèila v roce 2017 hodnotu optimalizaèní meze u pøíslušné kritické
skupiny obyvatel, tj. 50 µSv (§ 17 odst. 4 vyhl. SÚJB è. 307/2002
Sb.). Požadavky programu monitorování byly v roce 2017 také na
tomto o. z. splnìny v plném rozsahu.
Souhrnné zprávy za jednotlivé o. z., obsahující detaily monitorování, jsou k dispozici veøejnosti na webových stránkách DIAMO, s. p.
Závìrem lze konstatovat, že DIAMO, s. p., splnil v roce 2017 veškeré požadavky stanovené v programech monitorování. Je dobrou
tradicí státního podniku vìnovat se také výzkumu a v rámci možností
podporovat výzkum jiných organizací, na kterém se èasto podílejí
studenti vysokých škol. V loòském roce se jednalo pøedevším o výzkum v oblasti nalezení vhodného sorbentu pro snížení koncentrací
Ra-226 ve vypouštìných dùlních vodách a sledování funkce mokøadu
na lokalitì Zadní Chodov.
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.
dohlížející osoba pro soustavný dohled
nad radiaèní ochranou v DIAMO, s. p.

STRANA 5
Ve dnech 27. a 29. dubna 2018 se v liberecké arénì uskuteènil desátý roèník
bowlingové soutìže o. z. TÚU.
Letošního klání se nezúèastnila družstva Divoèákù (úsek elektro) ani Tullamore Dew (MTZ), tradièní družstva, která dokázala pohár v minulosti získat èi
soupeøe øádnì prohnat. Naopak poprvé se
na turnaji objevilo družstvo z autodopravy a pøes divoké výsledky v jednotlivých
hrách (napø. 87 b. a 201 b.) byla zábava
na nejvyšším stupni, stejnì tak v ženském družstvu z laborek.
V prvním hracím dnu se na první pozici s poètem 2 358 b. dostalo družstvo
Beranù (C702), obhájci z roèníkù 2016
a 2017. Ve druhém hracím dnu rozjela

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU v bowlingu 2018
družstva Playboy’s a STS alfa stíhací
jízdu, ale pøes veškerou snahu se nepodaøilo Berany pøekonat.

Družstvo autodopravy

Výsledky družstev:
1. místo: Berani (C702) – Karel Vaner,
Jiøí Zeman, Jiøí Kováø a David Žíla
(2 358 b.)
2. místo: Playboy’s (C702) – Pavel Jirásko jun., Pavel Jirásko sen., Robert
Škop, Josef Zakouøil (2 313 b.)
3. místo: STS alfa (C804) – Milan
Pelda, Oldøich Veselý, Jiøí Švíø, Pavel
Mìchura (2 255 b.)
Nejlepší ženské družstvo:
Ing. Anna Vacková, Monika Šindeláøová, Lucie Šafránková, Monika Puldová
(1 788 b.)
Nejlepší smíšené družstvo:
Petra Javorková, Jiøí Chod, Petr Altman,
Jakub Kovalev (2 125 b.)
Soutìž jednotlivcù – ženy
1. místo: Lucie Šafránková (491 b.)

Setkání expertů a terénní hodnocení zařízení
po těžbě uranu v Bulharsku
DOKONČENÍ ZE STR. 2

terénní exkurze na dotèených lokalitách.
V úterý èekala na úèastníky setkání cesta
do Elešnice, kde si prohlédli eluèní linku,
výrobu U koncentrátu, odkalištì a stanici
èištìní vod, ve støedu pak navštívili dekontaminaèní stanice Èora, Iskra a Buchovo, kde zároveò probìhla prohlídka
odkalištì. Poslední navštívenou lokalitou
byla Bielata voda, kde se úèastníci sezná-

bilizace kalù v odkalištích. Všechna doporuèení pak zaštit’uje lepší pochopení
podstaty rekultivaèního procesu. Pátek
pak patøil setkání expertù s pøedstaviteli
dotèených státních i lokálních orgánù.
I z tohoto setkání vzešly závìry a doporuèení smìøované k bulharské vládì
a vládním institucím. Zde se jednalo pøedevším o legislativní kroky a podporu pøi
tvorbì nových pravidel sladìných se
smìrnicemi EU.

Dekontaminaèní stanice
Iskra

vhodné zdroje pro financování rekonstrukcí instalovaných zaøízení. IAEA
i bulharští partneøi mají velký zájem,
aby se na všech tìchto èinnostech aktivnì komerèní formou podílel i DIAMO,
s. p., poèínaje školeními a kurzy organizovanými Mezinárodním školicím støediskem WNU SUP, pøes pøípadnou spolupráci na tvorbì projektù a v neposlední
øadì i spolupráci pøi vlastní realizaci.
Mgr. František Toman, Ph.D.
o. z. GEAM
Ing. Vojtìch Vokál, ØSP

2. místo: Karla Žílová (486 b.)
3. místo: Monika Puldová (476 b.)
Soutìž jednotlivcù – muži
1. místo: Pavel Jirásko jun. (697 b.)
2. místo: Oldøich Veselý (683 b.)
3. místo: Karel Vaner (658 b.)

Dìkuji všem úèastníkùm a tìším se na
další roèník. Pøedání cen bude tradiènì
na letošních oslavách Dne horníkù
14. záøí.
Vilda Válek
pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU

V pátek 27. dubna 2018 nás opustil náš dlouholetý kolega

Ing. Petr Dvořáček

Ing. Petr Dvoøáèek
Narodil se 16. èervna 1942 v Bystøici nad Pernštejnem, kde absolvoval jedenáctiletou støední školu. Následnì vystudoval strojní fakultu VUT v Brnì. V letech 1966–1967 pracoval v Královopolské strojírnì
Brno – Královo Pole jako konstruktér – projektant.
Svou pracovní kariéru v uranových dolech zaèal na
Dole Rožná I od 5. èervna 1968. Zaèínal od píky jako
zámeèník, ale rychle následovaly další funkce: smìnový mistr na tøídírnì, mechanik na úseku tøídírny,
vedoucí úseku tøídírny a vedoucí úseku tìžby.
V roce 1992 jeho pracovní pomìr na uranových dolech skonèil, nikoliv však
jeho spolupráce s kolegy z Dolní Rožínky. Bìhem svého pùsobení na šachtì
fotograficky dokumentoval události na povrchu i v podzemí.
Po dlouhá desetiletí byl nejenom èlenem muzejní rady Mìstského muzea
v Bystøici nad Pernštejnem, ale pøedevším dobrým kamarádem s nepøebernou
spoustou informací z historie mìsta. Jeho detailní znalost osob a dìjù z minulosti
byla udivující. V prùbìhu nìkolika desetiletí pravidelnì publikoval v regionálním
tisku odborné èlánky z minulosti svého tak milovaného mìsta. Rád pøipomínal
slova Aloise Jiráska z dopisu bystøické mìstské radì, že je spisovatel poctìn
„Být èestným obèanem starobylého mìsta Bystøického“. Založil edici „Ze staré
Bystøice“ a v ní knižnì vydal „Farní chrám pánì v Bystøici nad Pernštejnem –
historie a souèasnost“ a „Cestièky, cesty a mosty mezi lidmi“ popisující dìjiny
komunikace mezi lidmi na Bystøicku. Mìstskému muzeu vìnoval stovky knih
a tisíce písemných materiálù. Jeho celoživotní láskou byla fotografie. Zde navázal
na svého otce Adolfa Dvoøáèka, vynikajícího fotografa a vášnivého filatelistu.
Díky nim jsou ve fotoarchivu mìstského muzea desítky tisíc negativù, sklenìných desek, fotografií a diapozitivù. Z uranových dolù v Dolní Rožínce je nejen
množství fotografií, ale i 3 500 negativù.
V roce 2017 se podílel historickými fotografiemi a svými vzpomínkami na tvorbì
publikace k šedesátému výroèí tìžby uranové rudy na ložisku Rožná.
Celý jeho život byl spjatý s Vysoèinou, historií a dobýváním uranu a snažil se
tyto oblasti zájmu zachytit a zaznamenat pro následující generace. V Petru
Dvoøáèkovi odešel nejen dobrý èlovìk, ale i velký znalec mìsta Bystøice nad
Pernštejnem a uranových dolù v Dolní Rožínce.

Hornické konzilium v Rudolfově
Ve dnech 19. až 20. dubna 2018 se
èlenové Sdružení hornických a hutnických spolkù Èeské republiky setkali na tradièním každoroèním hornickém konziliu v jihoèeském mìstì Rudolfov, aby probrali nominace na hor-

mili s chodem èistírny odpadních vod.
Ètvrteèní odpoledne pak patøilo setkání
se zástupci firmy Ekoinženýring, shrnutí
poznatkù a doporuèení ze strany zúèastnìných expertù. Jako pøíklad témat, na
která by se firma Ekoinženýring mìla zamìøit, lze uvést instalace technologií pro
snížení rizika vlivu na zdraví pracovníkù
a zvýšení efektivity získávání uranového
koncentrátu, zvážení pøedøazení technologie na srážení tìžkých kovù pøed sorpcí, vytvoøení databanky informací o lokalitách, realizace jednotného systému
monitoringu a optimalizace procesu sta-

Družstvo MTZ ženy

Nìkterá doporuèení však smìøovala
i na stranu IAEA, pøedevším uèinit osvìtu v oblasti chápání procesu rekultivace,
pomocí workshopù zvýšit znalosti odborných pracovníkù v oblasti stabilizace
odvalù a rekultivace odkališt’, poskytnout pomoc v oblasti zlepšení instalovaných technologií èištìní vod a asistovat
pøi tvorbì projektù vedoucích k realizaci
nových technologií. V návaznosti na doporuèení expertního týmu budou v rámci
stávajícího projektu probíhat výmìnné
pobyty odborných pracovníkù, budou
poøádány workshopy a budou se hledat

nická ocenìní „Èeský permon“, která
se budou tradiènì udìlovat v pìti kategoriích v záøí na Setkání hornických
mìst a obcí Èeské republiky v Sokolovì. Velmi poklidnou debatu nad návrhy spolkù a problematikou sdružení

zpøíjemnila exkurze v Hornickém muzeu Rudolfov a taktéž v pivovaru Budìjovický Budvar.
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
Hornicko-historický spolek pod Ralskem
Foto: SHHS ÈR

Hornické konzilium v Rudolfovì

STRANA 6

Členové hornického spolku Stříbro
navštívili polský důl Belchatów
Na pozvání polských hornických kolegù jsme se v posledním dubnovém
týdnu podívali cca 200 km nad Ostravu
do povrchového hnìdouhelného dolu
v oblasti Belchatów. Setkali jsme se
s vedením spoleènosti SITG Belchatów,
kterou zastupoval øeditel Kazimierz Koziot. Nejdøíve jsme se podívali do expozice dolu Belchatów v centru mìsta. Tato expozice je velmi zajímavá a vypovídá vše o zdejším dolování uhlí. Celé

Píseò Kanafaska v podání èestného prezídia

letní a zimní areál „Góru Kamiensk“,
v souèasnosti nejvyšší bod okolních
vrškù se sjezdovkou 750 m dlouhou. Po
vyfárání z dolu jsme zavítali do nejvìtší
svìtové elektrárny na spalování hnìdého uhlí s výkonem 13x400 MW
a 1x858 MW. Elektrárna dennì potøebuje pro svùj provoz 110 000 tun uhlí.
Elektrárna zásobuje energetickou sít’
Polska 20 % elektrické energie. I oni se
dnes snaží o výstavbu vìtrných elektrá-

Návštìva dolu
mìsto je plnì závislé na dolování uhlí
a následném jeho spalování. Na šachtách pracuje 4 500 lidí a v elektrárnì
3 000 pracovníkù. Mìsto má cca 60 000
obyvatel. Doly podporují veškerou kulturní a sportovní èinnost v kraji vèetnì
fotbalu a výstavby stadionu. V podve-

Slavný „Skok přes kůži“ opět v Ostravě

ren na svém dolovém poli, zatím je vše
v poèátcích. Mì osobnì docela zaujala
èistota a upravenost všech dùlních provozù. V odpoledních hodinách jsme se
vraceli zpìt do Ostravy.
Druhý den jsme navštívili zpøístupnìné expozice dobývání bøidlice v oblasti
Z podzemí…

Industriální a hornické mìsto Ostrava Prokopa, CSc., který na konci skoku 129. roèníku konání této výjimeèné akhostilo poslední pátek v dubnu, kdy se pøedal pomyslné žezlo vedení skoku do ce, která aspiruje na zapsání do seznahistoricky Skok pøes kùži koná, již slav- rukou svého nástupce, Ing. Petra mu nehmotného kulturního odkazu
ný 129. skok pøes kùži. Aèkoliv letošní Miervy. Obrovské podìkování za dlou- UNESCO.
pøíprava skoku byla organizaènì velmi holeté udržování hornických tradic patIng. Václav Dorazil, Ph.D.
nároèná zejména z pohledu financování, øí nejen profesoru Prokopovi, ale taktéž
Hornicko-historický spolek
nebot’ financování akce takového rozsa- sponzorùm, nebot’ bez hornického srdpod Ralskem
hu je velmi složité, nakonec se organizá- ce bychom tìžko dosáhli konání již
Foto: HGF VŠB-TUO
torùm podaøilo akci uskuteènit v nádherných prostorách Èestným skokanem byl i dìkan FBI VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiøí Pokorný, Ph.D., MPA
Kompresorovny v Landek
Parku v Ostravì-Petøkovicích. Jako vždy skok zaèínal
prùvodem, kdy mladí fuksové hledali nadlišáka za pøítomnosti hornické smeèky,
která hrála hornické písnì. Po
nalezení nadlišáka zapoèal
tradièní slavnostní veèer –
Skok pøes kùži. Zaplnìný sál
Kompresorovny tvoøili zástupci hornických organizací,
spolkù, státních institucí
a vysokého školství. Celý veèer patøil nádherným hornickým karmínám, skok naposledy øídilo dlouholeté slavné, vysoké a neomylné prezídium v podání prof. Ing. Pavla

Aktuálně na Jeremenku před 60 lety
èer jsme byli hosty vedení spoleènosti
v hornickém domku „Barborka“. Druhý
den jsme hned zrána byli pøijati øeditelem spoleènosti, který nás provázel.
Dostali jsme se i do velínu dolu, kam je
pøístup osob velmi omezen. Dùl samotný je hluboký 310 m, z toho 110 m je
pod úrovní moøe. Sloj hnìdého uhlí je
vysoká pøes 50 m. Dùl produkuje roènì
tìžbu 40 milionù tun a má výhled tìžby
do roku 2038. V dole je pøes 150 km
dopravních pasù. Tìžbu skrývky a sloje
provádí 14 strojù. Spoleènost i díky
skrývce nadloží vybudovala nedaleko

kou. Pohlédnout mùžeme do tváøí žen,
tehdy pracovnic v úpravnì uhlí, na dìti
z mateøské školky zamìstnancù šachty
pøi vycházce nebo na návštìvu „opravdového èlovìka“ Alexeje Petrovièe
Maresjeva, letce, skuteèného hrdiny,
kterého Boris Polevoj navìky zapsal do
románu, který my, døíve narození, tak
dùvìrnì známe. Velice zajímavé a pozoruhodné muselo být pøijetí v té dobì
znovu objeveného legionáøe, hrdiny,
generála, také však pomocného dìlníka
a vìznì, pozdìjšího prezidenta Ludvíka
Svobody.
Vám, neznámí fotografové, chci podìkovat, pravdìpodobnì asi tam nahoru.
Díky a zdaø Bùh!
Miroslav Ševèík, o. z. ODRA

Vítkova, Záluží a Budišova. Parta nadšencù zde vybudovala a pøíští mìsíc oficiálnì otevøe turistickou trasu po ložiskách dobývání bøidlice a tzv. Raabovu
štolu. K veèeru jsme se již v hornických
uniformách pøesunuli do prostor hornického muzea Landek, kde se odehrával
již „129. skok pøes kùži“. Tím naše nìkolikadenní akce skonèila a vraceli
jsme se s bohatými poznatky a zkušenostmi domù.
Zdaø Bùh!
Karel Neuberger, MBA
Hornicko-historický spolek Støíbro

Úpravna uhlí

DIAMO
„Dej s tím pokoj, na to už není nikdo
zvìdavý!“ slyším od nìkterých. „Jen to
tam pošli,“ radí jiní. „A proè ne,“ øíkám
si. Díky neznámým fotografùm z amatérského fotokroužku na Jeremenku mùžeme nahlédnout do dìní roku 1958.
Možná, že i tato èinnost byla souèástí
budovatelského hnutí, dnes jsme však
o šedesát let dále. Útržky z alb fotokroužku, vèetnì nìkolika fotografií,

byly náhodou nalezeny pøed lety pøi
úpravách správní budovy státního podniku DIAMO, odštìpného závodu
ODRA.
V první øadì nám obrazové dokumenty pøedstavují položení základu
a stavbu kladivové tìžní vìže nad jámou è. 3, dnes jednu z dominant Ostravy, která je provozní souèástí Vodní jámy a také technickou kulturní památ-
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