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Služba Kontaktní osoba na o. z. tel., e-mail o. z. 
 
Služby v oblasti nakládání s odpady ostatními a zvláštními v rámci 
živnosti volné/Obor č. 44 – Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)/ 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. Provozování Zařízení podle §14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 
PŘÍJEM VÝKOPOVÉ ZEMINY DO ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 
Lokalita: Příbram, k. ú. Brod u Příbramě (šachta č. 15) 
Odpad: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Kvalita: tab. č. 10.1 a 10.2 příl. č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb. 
 

Ing. Monika Dropová tel.: 318 644 180 
e-mail: dropova@diamo.cz SUL 

 
Měření vnějšího záření gama, plošné aktivity povrchového znečištění 
radionuklidy emitujícími záření alfa a stanovení prašnosti, objemové 
aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů uran-radiové řady 
emitujících záření alfa ve vzduchu a radonu ve vzduchu na pracovištích 
III. kategorie a na pracovištích po činnostech souvisejících se získáváním 
radioaktivního nerostu/Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona/Obor č. 65 – Testování, měření, analýzy 
a kontroly. 
 

Ing. Radek Bican tel.: 318 644 231 
e-mail: bican@diamo.cz SUL 

 
Provádění chemických a radiochemických analýz vzorků podzemních, 
povrchových, důlních a odpadních vod a vzorků ovzduší v laboratoři 
posouzené ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti 
laboratoří.  Jedná se o tato stanovení: 226Ra, Unat, pH, RL, NL, RAS, Mn, 
Fe, Ca, Mg, chloridy, sírany, stanovení prašnosti a objemové aktivity 
dlouhodobých zářičů alfa v ovzduší. Provádění odběrů vzorků 
odpadních vod,  vzorků povrchových, podzemních a důlních vod 
a odběrů vzorků usazenin (sedimenty, kaly) v rámci Osvědčení 
o správné činnosti laboratoře. 
 

Ing. Stanislava Dvořáková tel.: 318 644 229 
e-mail: dvorakova@diamo.cz SUL 
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Provádění analytických rozborů povrchových a odpadních vod 
v akreditované zkušební laboratoři. Jedná se především o následující 
stanovení: pH, vodivost, chloridy, biochemické spotřeby kyslíku, 
chemické spotřeby kyslíku, amonné ionty, celkový fosfor, sírany, 
rozpuštěné látky žíhané, dusičnany, dusitany, fluoridy, zinek, 
uhlovodíky C10 – C40 a nerozpuštěné látky a odběr vzorku. Lze nabídnout 
další akreditované zkoušky uvedené v příloze k Osvědčení o akreditaci 
zkušební laboratoře č. 1306. 
 

Ing. Jana Kopalová tel.:487 894 289 
e-mail: kopalova@diamo.cz TÚU 

 
Kalibrace přenosných gama spektrometrů nebo karotážních 
radiometrických sond SMK pomocí velkoobjemových standardů. 
Celkem je k dispozici 8 velkoobjemových standardů umístěných v kryté 
hale, která umožňuje provedení kalibrací za jakéhokoliv počasí. 
Parametry jednotlivých standardů jsou podrobně popsány na 
www.gammastandard.com. O. z. TÚU nabízí technickou pomoc 
externím zákazníkům, která spočívá v zajištění manipulace s přístroji 
respektive s karotážními sondami v příslušných standardech dle pokynů 
zákazníků. Samotnou kalibraci si zajišťují zákazníci podle svých vlastních 
postupů. 
 

Ing. Petr Křesťan tel.: 487 894 417 
e-mail: krestan@diamo.cz TÚU 

 
Služby v oblasti nakládání s odpady ostatními a zvláštními v rámci 
živnosti volné/Obor č. 44 – Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)/ 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. Provozování Zařízení podle §14, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 
PŘÍJEM VÝKOPOVÉ ZEMINY A RYBNIČNÍCH SEDIMENTŮ DO ZAŘÍZENÍ 
K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ REKULTIVACÍ NA 
POVRCHU TERÉNU 
Lokalita: Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře 

Ing. Pavel Varga tel: 606 423 363 
e-mail: varga@diamo.cz TÚU 
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Odpad: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a 17 
05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
Kvalita: dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
 
 
Ukládání odpadů na skládce TKO Bukov. 
 

Ing. Bc. Lenka Tomanová tel.: 721 432 584 
e-mail: tomanoval@diamo.cz GEAM 

 
Vedení těžebních a geologicko-průzkumných prací, přepočty a výpočty 
zásob nerostů. Provádění geologické a geofyzikální dokumentace, 
zpracování projektů geologicko-průzkumných prací, dobývacích prací 
a projektů likvidace hlavních důlních děl, včetně závěrečných zpráv. 
Zpracování studií exploatace ložiska, likvidace ložiska, včetně 
ekonomických dopadů. Hydrologické a hydrogeologické práce. Zajištění 
povrchové situace geologické stavby pro investiční, sanační a likvidační 
práce. Zajištění návrhů na stanovení nebo zrušení chráněného 
ložiskového území a dobývacích prostorů. 
 

RNDr. Petr Navrátil tel.: 724 111 686 
e-mail: navratilp@diamo.cz GEAM 

 
Nakládání s těžebním odpadem dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání 
s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 
Hodnocení rizik ukládání odpadů. 
 

Ing. Daniel Holéczy tel.: 566 593 714 
e-mail: holeczy@diamo.cz GEAM 

 
Chemický a radiochemický rozbor vod a výluhů, vzorkování vod, měření 
radiace a kontaminace, analýzy chemického koncentrátu uranu. 
Detekce přítomnosti zdrojů ionizujícího záření v surovinách, kovových 
výrobcích a tuhém komunálním odpadu. Detekce přítomnosti zdrojů 
ionizujícího záření na skládkách, sběrnách šrotu a výrobních 
provozovnách. Likvidace případu záchytu a nálezů zdrojů ionizujícího 
záření a materiálů kontaminovaných přírodními radionuklidy. 
 

 
 
 
 

Zdeněk Gregor 

 
 
 

tel.: 724 217 160, 
e-mail: gregor@diamo.cz 

 
 
 
 

GEAM 
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Nákladní autodoprava: přeprava nadměrných nákladů, přeprava 
nebezpečných věcí dle ADR. Silniční motorová doprava: 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 6,5 tuny včetně, 

- vnitrostátní příležitostná osobní, 
- vnitrostátní veřejná linková, 
- vnitrostátní zvláštní linková. 

 

Ing. Pavel Sýkora tel.: 602 685 912 
 e-mail: sykora@diamo.cz GEAM 

 
Opravárenská činnost: opravy nákladních a osobních vozidel, opravy 
zemních strojů, výměny a vyvažování pneu osobních a nákladních 
vozidel. 
 

Vlastimil Šubert tel.: 607 150 586 
e-mail: subert@diamo.cz GEAM 

 
Kompletní dodávka a realizace el. instalací v průmyslových objektech. 
Dodávky a montáže produktů pro elektrické systémy nízkého napětí. 
Dodávky a montáže přístrojů polní instrumentace měření a regulace. 
Řídící a vizualizační systémy technologických procesů (Siemens). 
Dodávky a montáž hromosvodů. Elektro zabezpečovací systémy. 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení. 
 

Ing. Pavel Kříž tel.: 606 100 292 
e-mail: krizp@diamo.cz GEAM 
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Výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně opláštění. Výroba 
a montáž tlakových a netlakových nádrží, skladovacích sil, míchacích 
a zásobních nádrží. Montáž potrubních rozvodů, svařování plastového 
potrubí PE, PP, PVC do průměru 315 mm. Výroba a montáž celých 
technologických celků (například čističek důlních vod). Dělení materiálu 
plazmou a kyslík-acetylenovým plamenem, stůl 3 x 6 m. Doškolení 
a přezkoušení svářečů dle ČSN 05 0601, ČSN 05 0630, ČSN 05 0610, 
Vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a předpisů souvisejících. 
 

Homolka Marek 
 

tel.: 731 782 782 
e-mail: homolkam@diamo.cz 

GEAM 

 
Technologická laboratoř: 

- drcení a mletí hornin  
- simulace pyroprocesů (rotační pec do 1600 °C, práce 

v atmosférách) 
- autokláv o objemu 3 l, maximální teplota 250 °C a tlak 25 bar 
- atmosférické loužení v objemech do 3 l 
- testování ionexových postupů 

Návrh a ověřování technologií čištění průmyslových vod (ionexy, 
membránové procesy, srážení) a chemicko-metalurgických postupů. 
Práce s přírodními radionuklidy. Zpracování ionexů a eluátů, 
obsahujících přírodní uran z vodáren. Pytlování sypkých materiálů. 
 

Ing. Aleš Pelikán 
tel.: 727 872 374 

e-mail: pelikan@diamo.cz 
 

GEAM 

 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
 

Ing. Jaromír Špaček tel.: 605 455 555 
e-mail: spacekj@diamo.cz GEAM 

 
Záchranářské a havarijní práce: záchranářská činnost dle vyhlášky ČBÚ 
č. 447/201 Sb., při likvidaci všech typů havárií, práce v nedýchatelném 
nebo zdraví škodlivém prostředí, včetně prací ve výškách a nad volnou 
hloubkou, stavba těsných uzávěrů nebo hrází proti úniku plynů, 
rozrušování hornin a betonu za pomocí trhací práce malého rozsahu 
nebo hydraulického trhacího zařízení, průzkumy důlních děl nebo 

Ing. Milan Ferov tel.: 602 854 773 
e-mail: ferov@diamo.cz GEAM 
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podzemních objektů a staveb (včetně jejich dokumentace), čištění 
nádrží a cisteren vybavených vstupním otvorem alespoň 600 mm, 
vyprošťování strojů a zařízení za použití zvedacích tlakových vaků, 
technické rozbory složení ovzduší za pomoci detekčního přístroje nebo 
odběrem ovzduší do vzorkovnic a následném zpracování v laboratoři. 
Výškové a lezecké práce: čištění a opravy vertikálních a šikmých důlních 
děl a podzemních objektů, průzkumy, kontroly a revize jam, komínů, sil, 
studní, přehradních hrází a jiných výškových objektů, s využitím 
dokumentační techniky (vyhotovení fotografií nebo 
videozáznamu – předání v digitální formě na CD), montážní 
a demontážní práce za pomocí techniky průmyslového lezectví, řezání 
a svařování ocelových konstrukcí, nátěry a nástřiky povrchů, čištění 
zásobníků sypkých hmot. Servisní služby: likvidace hlavních důlních děl 
ústících na povrch dle schválené projektové dokumentace, kontroly 
sebezáchranných dýchacích přístrojů, kontroly přenosných hasicích 
přístrojů, měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN 730873 
(včetně údržby a drobných oprav), plnění tlakových lahví kyslíkem 
a vzduchem. Poradenství a konzultace: havarijní prevence 
a protipožární zabezpečení v hornických provozech, spolupráce při 
vypracování havarijních plánů, návrh taktiky vedení záchranářských 
prací a plánovaných nehavarijních zásahů. Prohlídka podzemních 
objektů na základě vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
Likvidace hlavních důlních děl a důlních děl do nich ústících, vzniklých 
při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí 
dle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., v platném znění. 
Vrtné práce (vrtání mikropilotů a širokoprofilových vrtů). 
 
 
 

Ing. Pavel Vinkler 
 
 

Ing. Josef Vokurka 
 
 

Radek Vincenci 

tel.: 724 261 090 
e-mail: vinklerp@diamo.cz 

 
tel.: 605 036 355 

e-mail: vokurka@diamo.cz 
 

tel.: 606 690 824 
e-mail: vincenci@diamo.cz 

GEAM 

mailto:vinklerp@diamo.cz
mailto:vokurka@diamo.cz
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Hostinská činnost. 
 

Věra Lorencová tel.: 720 977 137 
e-mail: lorencova@diamo.cz GEAM 

 
Projektová činnost ve výstavbě. 
 

Ing. Miroslav Jedlička tel.: 728 774 657 
e-mail: jedlickam@diamo.cz GEAM 

 
Zednické práce. 
 

Miroslav Dobiáš tel.: 602 826 377 
e-mail: dobias@diamo.cz GEAM 

 
Zemní práce buldozerem, bagrem, JCB, nakladačem. 
 

Petr Jelínek tel.: 606 690 873 
e-mail: jelinekp@diamo.cz GEAM 

 
Měření výstupu důlních plynů ( CH4) při stavebních pracích 
pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu. 
 

Ing. Radovan Rudický tel.: 596 703 223 
email: rudicky@diamo.cz ODRA 

 
Pronájem indikační techniky pro měření výstupu důlních plynů. 
 

Ing. Radovan Rudický tel.: 596 703 223 
email: rudicky@diamo.cz ODRA 

 
Nájmy pozemků a nebytových prostor včetně služeb s tím 
souvisejících. 
 

Ing. Kamil Roman tel.: 596 703 406 
email: roman@diamo.cz ODRA 

 

 


