
Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se státní podnik DIAMO úèastnil pod-
nikatelské mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, kterou organizovaly
Svaz prùmyslu a dopravy ÈR a Komora pro hospodáøské styky se
SNS (Spoleèenství nezávislých státù).

Mise se úèastnilo 23 zástupcù firem pùsobících v oborech výroby
strojírenských celkù a vodních turbín, úpravy prùmyslových vod,
zpracování a recyklace kovového odpadu i rekultivace krajiny po
tìžbì.

Státní podnik DIAMO jednal v Uzbekistánu se zástupci Státního
výboru prùmyslové bezpeènosti a Státního výboru geologie a mine-
rálních zdrojù. V Kyrgyzstánu probìhla jednání se zástupci Agentury
na ochranu životního prostøedí a Státního výboru pro prùmysl, dobý-
vání a energetiku.

V obou zemích se nachází stovky lokalit ovlivnìných tìžbou
uranu, které je nutné sanovat a likvidovat. Jedná se pøedevším o staré
ekologické zátìže, jako odkalištì, haldy, výrobní komplexy a konta-
minované podzemní vody, významnì ovlivòující životní prostøedí
a zdraví obyvatel. Vzhledem k tomu, že státní podnik DIAMO, jako
jedna z mála organizací na svìtì, prošel za dobu své existence celým
cyklem produkce uranu, tj. od prùzkumu až po zahlazování následkù
tìžby, byla hlavním tématem jednání spolupráce se zemìmi støední
Asie zejména v oblasti sanace a likvidace objektù a lokalit zasaže-
ných tìžbou uranu, environmentálního monitoringu, nakládání
s dùlními vodami a jejich èištìní, dále pak pøedávání zkušeností pro-
støednictvím specializovaného tréninku expertù v Mezinárodním
školicím støedisku World Nuclear University – School of Uranium
Production a také v rámci odborné konzultaèní a poradenské èinnos-
ti. Státní podnik též nabídl své znalosti a zkušenosti pøi projektování
a výstavbì technologických celkù pro èištìní dùlních a podzemních
vod ovlivnìných tìžbou uranu.

Na Ministerstvu hospodáøství Kyrgyzské republiky se uskuteènilo
1. zasedání Spoleèné pracovní skupiny, která má být efektivní platfor-
mou pro vzájemný ekonomický dialog mezi dotèenými orgány exeku-
tivy a organizacemi. Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR poèítá s tím,
že perspektivnì se do její èinnosti zapojí i další zainteresované resorty
a podnikatelské subjekty obou zemí vèetnì státního podniku DIAMO.

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

vedoucí mezinárodního školicího støediska, ØSP

DIAMO, státní podnik, zahájil ochranu ložiska lithia v okolí mìsta
Krupka, a to podáním žádosti o stanovení prùzkumného území pro vy-
hledávání a prùzkum výhradních ložisek v lokalitì Krupka. Žádost byla
podána v souladu s ustanovením § 4a, zákona è. 62/1988 Sb., o geolo-

gických pracích, na Ministerstvo životního prostøedí. Souèasnì
s lithiem budou ovìøeny mimo jiné i obsahy rubidia a cesia v oblasti
a také výskyt cín-wolframové mineralizace. Ministerstvo prùmyslu
a obchodu, jako zakladatel státního podniku DIAMO, tento zámìr vítá.

Státní podnik DIAMO podal žádost o stanovení prùzkumného úze-
mí v návaznosti na úkoly, které mu byly uloženy usnesením vlády
Èeské republiky ze dne 11. øíjna 2017 è. 713 ke Zprávì o nutnosti za-
jištìní ekonomických zájmù státu v oblasti využití kritických su-
perstrategických surovin Evropské unie a nìkterých dalších surovin,
a v souladu s usnesením vlády Èeské republiky ze dne 14. èervna
2017 è. 441 o Surovinové politice Èeské republiky v oblasti nerost-
ných surovin a jejich zdrojù.

V rudním revíru Krupka byly v minulosti prùzkumné práce zamì-
øeny pøedevším na výskyt cín-wolframové mineralizace, která zde
byla po dlouhé historické období pøedmìtem tìžební èinnosti. Další
komodity, mimo jiné právì lithium, byly v ložiskových vzorcích zjiš-
t’ovány jen výjimeènì. Tento stav mají zmìnit právì pøipravované
prùzkumné práce, které zajistí podrobné zmapování oblasti a vyhod-
notí perspektivnost lithného ložiska a obsahy dalších komodit. Zámì-
rem prací je poskytnout státní správì relevantní informace o surovi-
novém potenciálu akumulací nových døíve nehodnocených a dnes
perspektivních komodit.

V první etapì prùzkumu budou provádìny pouze ty práce, které ne-
pøedstavují zásah do pozemku (povrchový odbìr vzorkù, odbìr vzor-
kù z existujících dùlních dìl a odvalù, terénní prohlídky, laboratorní
práce atd.). Technické práce se zásahem do pozemkù budou projekto-
vány až po vyhodnocení první etapy.

Po celou dobu prací na lokalitì zajistí státní podnik DIAMO dosta-
teènou informovanost zástupcù místní samosprávy a obèanù.

K významu ochrany ložiska lithia se vyjádøil øeditel státního podni-
ku DIAMO Tomáš Rychtaøík: „Za zásadní považuji skuteènost, že
podáním žádosti o prùzkumné území je zahájena ochrana zdrojù lithia
pro stát. Pokud bude státnímu podniku DIAMO prùzkumné území
udìleno, je pro stát zajištìno, pøi splnìní legislativních podmínek,
i následné právo tìžby.“

Stanovení prùzkumného území v lokalitì Krupka je tak jedním
z mnoha krokù státního podniku DIAMO pøi plnìní úkolù z usnesení
vlády è. 713/2017.
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Jednání v Uzbekistánu

Podnikatelská mise do střední Asie

DIAMO, s. p., ověří obsah ložiska lithia v okolí města Krupka
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V listopadu loòského roku byla stavebnì dokon-

èena a v bøeznu letošního roku zkolaudována nová

vyrovnávací nádrž v areálu ÈDV Okrouhlá Ra-

douò. Stavba, která vyøešila havarijní stav provozo-

vané vyrovnávací nádrže oznaèované v technologii

ÈDV Okrouhlá Radouò jako bazén „A“, byla reali-

zována jako investièní akce odštìpného závodu

SUL Pøíbram.

Pùvodní nádrž byla postavena v 70. letech minu-

lého století jako obdélníková, se šikmými stìnami,

pùdorysnými rozmìry 68 x 18 m a hloubkou 4 m.

Betonová konstrukce byla vyztužena kari sítí

a izolována fólií a asfaltovým nástøikem. Vlivem

povìtrnostních podmínek, kolísání hladiny a de-

gradací použitých konstrukèních materiálù došlo

postupnì k narušení konstrukce a tím i tìsnosti ná-

drže.

V roce 2016 byla proto projekcí o. z. GEAM

zpracována studie, která mìla posoudit dvì varian-

ty øešení nevyhovujícího stavu – opravu stávající

nebo výstavbu zcela nové nádrže. Po zvážení všech

vlivù byla vybrána varianta s výstavbou nové nádr-

že. Pøedností tohoto øešení je zejména zachování

normálního provozu ÈDV po dobu výstavby nádr-

že a zkrácení doby výstavby bez nutnosti okamžitì

øešit sanaci kontaminovaných sedimentù.

Po zpracování studie následovalo zpracování do-

kumentace pro stavební povolení. To bylo vydáno

v èervenci roku 2017. S ohledem na vysoké nároky

na zhotovitele byl na základì zkušeností s realizo-

vanými stavbami vybrán jako dodavatel stavby

DIAMO, státní podnik, odštìpný závod GEAM

Dolní Rožínka.

V bøeznu 2018 byly zahájeny zemní práce. Do

konce dubna 2018 byla dokonèena stavební jáma

a v dubnu byla zahájena betonáž dna nádrže.

V èervnu byla zahájena montáž bednìní obvodo-

vých stìn nádrže. Betonáž stìn probíhala po eta-

pách a byla ukonèena v polovinì záøí. Následovalo

vyspádování dna nádrže a na poèátku øíjna tak byla

hrubá stavba dokonèena. Na konci øíjna byla nádrž

poprvé napuštìna vodou pøi provádìní tìsnostní

zkoušky. Do konce listopadu bylo dokonèeno na-

pojení nádrže na stávající technologii a nádrž byla

opatøena zábradlím po celém horním obvodu. Sou-

bìžnì byly dokonèeny zemní práce spoèívající ve

vyrovnání terénu do koneèného tvaru.

Dokonèená nádrž má vnìjší rozmìry

40,7 x 20,7 x 4 m, tloušt’ku svislých stìn a dna

0,35 m a využitelný objem 2 400 m3. Použitý be-

ton je vodotìsný a síranovzdorný. Do nádrže je

èerpána dùlní voda z jámy è. 9, prùsaková voda

odvalu jámy è. 9 a prùsaková voda z loužicího

plata. Objem tìchto vod dosahuje podle povìtr-

nostních podmínek až 100 tisíc m3 za rok. Vody

smíchané ve vyrovnávací nádrži jsou upravovány

pøídavkem roztokù síranu hlinitého a chloridu

barnatého pro sražení rádia a po odsedimentování

kalù je úprava dokonèena sorpcí uranu na ionexu

v sorpèních kolonách. Vyèištìná voda je vy-

pouštìna do veøejného toku.

Pøíkladnou spoluprací všech stran zúèastnìných

na výstavbì nové vyrovnávací nádrže bylo dokon-

èeno kvalitní dílo. Všem pracovníkùm DIAMO,

s. p., kteøí se podíleli na výstavbì této nádrže, patøí

velké podìkování, protože projekt byl dokonèen

v øádném termínu bez vad, nedodìlkù a v požado-

vané kvalitì.

Ing. Lucie Roèková

oddìlení technické a investic, o. z. SUL

Ing. Ladislav Kramáø

Provoz èisticích stanic Pøíbram, o. z. SUL

Ve státním podniku DIAMO každoroènì probí-

há závìreèné projednání výsledkù monitoringu

radiaèní ochrany, kterým je ukonèena kontrola

Státního úøadu pro jadernou bezpeènost. Kontro-

la pracovníkù SÚJB – Regionálního centra Ka-

menná je zamìøena na plnìní programù monitoro-

vání schválených podle zákona è. 263/2016 Sb.,

atomový zákon.

Kontrola byla zahájena 18. bøezna 2019, pøi za-

hájení kontroly byly SÚJB pøedloženy „Zprávy

o vyhodnocení programu monitorování velièin,

parametrù a skuteèností dùležitých z hlediska ra-

diaèní ochrany za rok 2018“.

V letošním roce se závìreèná èást kontroly usku-

teènila dne 28. bøezna 2019 v Praze na Barrandovì.

Ze strany SÚJB se jednání úèastnili vedoucí Regio-

nálního centra Kamenná Ing. Jurda a inspektoøi

SÚJB Ing. Nìmec, Ing. Šeflová a Ing. Tomášek.

S. p. DIAMO zastupovali Ing. Rychtaøík, øeditel

s. p. DIAMO, Ing. Maršálek, námìstek øeditele

s. p. pro ekologii a sanaèní práce, øeditelé a odborní

pracovníci odštìpných závodù.

Výsledky z jednotlivých oblastí radiaèní ochra-

ny, tj. výsledky osobního monitorování pracovní-

kù kategorie A a B, výsledky monitorování pra-

covišt’, monitorování výpustí, monitorování okolí

a optimalizace radiaèní ochrany, byly obsahem

souhrnných zpráv, které byly podkladem pro

kontrolu. Po zahájení jednání øeditelem s. p. ná-

sledovala podrobná diskuse k výsledkùm monito-

ringu s odbornými pracovníky z odštìpných zá-

vodù a byly projednány všechny oblasti radiaèní

ochrany vztahující se k èinnosti s. p. DIAMO.

V protokolu z kontroly bylo konstatováno, že

monitorování v roce 2018 bylo provádìno podle

v té dobì platných „Programù monitorování“ jed-

notlivých odštìpných závodù a že DIAMO, s. p.,

splnil všechny úkoly uložené v závìrech protoko-

lù z minulé inspekce radiaèní ochrany.

Je tedy nepochybné, že státní podnik DIAMO

prùbìžnì vìnuje pozornost problematice radiaèní

ochrany a úzce spolupracuje s inspektory SÚJB.

Souèasnì je možné konstatovat, že státní podnik

DIAMO úspìšnì aplikuje legislativnì-technické

požadavky dané novým atomovým zákonem.

Pøipomínky, které zaznìly ze strany SÚJB, ke

zpracovaným zprávám byly do zpráv zapracová-

ny a následnì byly zprávy umístìny na webové

stránky s. p. DIAMO, aby odborná i laická veøej-

nost byla informována o rozsahu radiaèní ochra-

ny a jejích výsledcích ve státním podniku

DIAMO.

Podìkování patøí odpovìdným zamìstnancùm

odštìpných závodù za celoroèní práci v oblasti

radiaèní ochrany a za pøípravu zpráv o vyhodno-

cení monitorování v oblasti radiaèní ochrany

v roce 2018.

Ing. Antonín Maršálek

námìstek øeditele s. p. pro ekologii 

a sanaèní práce

Pùvodní vyrovnávací nádrž

STRANA 2

Hodnocení radiační ochrany za rok 2018 v s. p. DIAMO

Vyrovnávací nádrž na ČDV Okrouhlá Radouň

Bednìní stìn nádrže

Spádování dna nádrže

Dokonèená vyrovnávací nádrž



Ve dnech 9. a 11. dubna 2019 si v li-

berecké arénì zmìøilo síly 14 družstev

v podnikové bowlingové soutìži. Po-

slední tøi roèníky patøila vítìzství druž-

stvu Beranù (C702).

Aby zùstal putovní pohár v obìhu,

musel jsem ho pro další soutìž vykou-

pit. Pohár má urèitou historickou hod-

notu a mezi držitele patøili zamìstnanci,

kteøí už odešli do dùchodu, nebo do-

konce opustili náš svìt. Byl jsem tedy

zvìdav, zda se najde natolik silné druž-

stvo, které by vítìznou šòùru Beranù

pøetrhlo.

V úterý 9. dubna nastoupilo družstvo

obhájcù proti sedmi soupeøùm. Po prv-

ním kole se dokázalo Beranù držet pou-

ze družstvo z ML ToToPeRo se ztrátou

9 kuželek.

Po druhém kole už byla ztráta 124

kuželek a Berani se díky skvìlé høe

Karla Vanera (213 b.) dostali do trháku,

který v úterý už nikdo nezastavil.

Druhý hrací den nastoupilo 6 druž-

stev. Mezi nimi tým pod názvem

Playboy’s (C702), který už v minu-

losti pohár získal, a rok od roku

zlepšující se Vysoké prùtoky ze

SLKR. Obìma tìmto celkùm však

první kolo nevyšlo a pøehrál je celek

Pardálové (C702) a STS Alfa, kteøí

dokonce jako jediní v první høe o ku-

želku Berany porazili.

Hra je na ètyøi kola a nic to nemusí

znamenat. Družstvo STS Alfa se zú-

èastnilo všech roèníkù a do soutìže na-

stupovalo vždy s cílem porazit tým

Elektro, který však již po nìkolikáté ne-

nastoupil.

Jejich umístìní ve støedu tabulky

z pøedchozích let nenasvìdèovalo, že

by útoèili na èelní pøíèky. Po druhém

hracím kole ztrácí STS Alfa na Berany

50 kuželek, Pardálové 151 kuželek,

Playboy’s 203 kuželek a Vysoké Prùto-

ky dokonce 255 kuželek. Bylo jasné, že

jediným možným soupeøem bude STS

Alfa, pokud se jí bude daøit. Kolo tøetí

bylo zvratové. Shozením 220 kuželek

v jedné høe skvìle hrajícím Oldøichem

Veselým ve službách STS Alfy posou-

vá tento celek do èela. Berani –65 kuže-

lek, Playboy’s –227 kuželek a Pardálo-

vé –265 kuželek. Do ètvrtého kola jde

s náskokem STS pøed Berany a o tøetí

pøíèku budou bojovat Pardálové s Play-

boy’s.

Zaèínám držet palce borcùm z STS.

Deset roèníkù èekali na takovou šanci.

Družstvo Elektro nemají k dispozici

a našli si soupeøe v trojnásobném vítì-

zi. Nervozita zaèíná nastupovat a neda-

øí se dorážka Milanu Peldovi a Jiøímu

Švíøovi.

Ještì že jsou družstva ètyøèlenná. Dí-

ky Pavlu Mìchurovi a neuvìøitelnému

nasazení v podání Oldøicha Veselého

dohrála Alfa na prvním místì. Doufám,

že taková fazóna vydrží panu Veselému

i do DIAMO Cupu a poøádnì pozlobí

favority z o. z. GEAM.

Tak tedy koneèné výsledky 11. roè-

níku Putovního poháru øeditele o. z.

TÚU:

Soutìž družstev:

1. místo: STS Alfa – Milan Pelda, Jiøí

Švíø, Pavel Mìchura a Oldøich Veselý

(2 371 b.)

2. místo: Berani – Jiøí Zeman, Karel Va-

ner, Jan Toman a David Žíla (2 321 b.)

3. místo: Playboy’s – Pavel Jirásko sen.,

Robert Škop, Pavel Jirásko jun. a Josef

Melcher (2 152 b.)

Nejlepší smíšené družstvo:

Bukvice (SLKR) – Ivo Jínek, Petr Alt-

man, Petra Javorková a Jakub Kovalev

(2 029 b.)

Nejlepší ženské družstvo:

MTZ – Anna Vacková, Monika Šinde-

láøová, Lucie Šafránková a Monika

Puldová (1 819 b.)

Soutìž jednotlivcù ženy:

1. místo: Monika Šindeláøová (504 b.)

2. místo: Karla Žílová (465 b.)

3. místo: Monika Puldová (456 b.)

Soutìž jednotlivcù muži:

1. místo: Oldøich Veselý – nový rekord

soutìže (769 b.)

2. místo: Karel Vaner (682 b.)

3. místo: Jakub Kovalev (591 b.)

Pøidávám gratulaci všem vítìzùm ve

vyhlašovaných kategoriích a podìková-

ní všem úèastníkùm. Dovolte na závìr

pár vìt k této soutìži. Nejvìtší úèast by-

la 23 soutìžních týmù (92 zamìstnan-

cù). Letošních 14 družstev (56 zamìst-

nancù) není nic moc.

Pokud nemáte ambice stát na bednì

v soutìži mužských ètveøic, proè

neoslovíte dìvèata z úklidu nebo vrát-

nic èi kantýn a nedáte dohromady

smíšené družstvo? Tak by se vaše šan-

ce na umístìní zvýšila. Rád bych tuto

soutìž udržel, ale to musíte mít zájem

na úèasti.

Vilda Válek

pøedseda ZV ZOO o. z. TÚU

STRANA 3

Úèastníci hornického setkání v Rudolfovì

Karla Žílová – druhé místo ženy

Nejlepší družstvo ženy (zleva Lucie Šafránková, Monika Puldová,
Monika Šindeláøová a Anièka Vacková)

Putovní pohár ředitele o. z. TÚU – 11. ročník

Každé jaro se setkávají hornické spol-

ky na konziliu v prostorách Hornického

muzea v Rudolfovì a nejinak tomu bylo

i letos.

V pátek 12. dubna 2019 se na 20 zá-

stupcù tìchto uskupení sešlo, aby z do-

šlých nominací vybrali vítìze 4 kategorií

Èeského permona – ceny udìlované

Sdružením hornických a hutnických

spolkù Èeské republiky (SHHS ÈR) –

za zásluhy v oblasti hornického folkloru,

záchrany technických památek, poèinu

roku a celoživotního díla. Toto krásné

ocenìní pøevezmou vítìzové na 23. se-

tkání hornických mìst a obcí Èeské re-

publiky v èervnu v Jihlavì a jména vítì-

zù sdìlíme po tomto slavnostním aktu.

Konzilium se vždy nese v pøátelské

atmosféøe a vìcné diskuzi. Zástupci

spolkù informují o zajímavých akcích

v regionu, debatuje se o palèivých otáz-

kách èeského hornictví èi o hornických

projektech. Na jarním zasedání byla

pøedstavena úchvatná kniha Hornické

památky Èeské republiky, která po

dlouhé dobì velmi pùsobivì mapuje

montánní památky na území naší zemì.

Za SHHS ÈR 

Ing. Václav Dorazil, Ph.D. 

2. místopøedseda

Jihočeské město Rudolfov opět uvítalo horníky

Obálka knihy Hornické památky ÈR



Náèrt dìjin svobodného královské-
ho horního mìsta Èistá vydal Ing. Ru-
dolf Tomíèek v roce 2018. Autor se
narodil v roce 1948 v Praze, pracoval
na dole Stannum do ukonèení tìžby
v roce 1991. Stále žije v Horním
Slavkovì. Byl technologem na Mì-
dìnci, v letech 1996 až 2006 byl po-
slancem Parlamentu ÈR, od roku
2007 do 2013 pùsobil v Muzeu Soko-
lov, do roku 2014 byl odborným pra-
covníkem na Ministerstvu prùmyslu
a obchodu ÈR v Praze, nyní je v dù-
chodu. Zajímá se o historii, je spolu-
autorem brožury Ukonèení tìžby
a úpravy rud na závodì Stannum,
1996, psal do regionálních tiskovin,
v roce 2000 vydal knihu Tìžba uranu
v Horním Slavkovì, o které jsme

v obèasníku DIAMO obsáhle refero-
vali. V poslední dobì vydal knihu Be-
nátèané v západních Èechách a dvì
knihy o historických zpùsobech dobý-
vání rud – rýžování a želízkování
a sázení ohnì.

Kniha Náèrt dìjin svobodného krá-
lovského horního mìsta Èistá má 160
stránek, vydalo ji Muzeum Sokolov,
má množství èernobílých a barevných
fotografií, obsahuje øadu historických
map a nákresù. Støídá hornickou odbor-
nost, jejímž dùkazem je objevení opuš-
tìného dolu Jeroným z 16. století,
s klasickým pátráním po zmizelém,
èeskoslovenskými vojáky po válce zni-
èeném mìstì Èistá – Lauterbach.

Mìsto se nacházelo v chránìné kra-
jinné oblasti Slavkovský les. Ve støe-
dovìku v oblasti Horního Slavkova,
Krásna a Èisté probíhala hlavnì tìžba
cínu. Zaèalo se rýžováním na Ohøi a je-
jích potocích. Na výchozech žil na po-
vrch zaèalo hlubinné dobývání, kasite-
rit (Sn) se vyskytoval hlavnì v žilní-
cích, doprovázel ho wolframit. Propa-
dem støedovìkých dobývek vznikly
tzv. pnì, Schnödùv a Huberùv, cín
a wolfram se dotìžoval na dole Stan-
num. Zaèátkem 50. let se tìžil v Hor-
ním Slavkovì uran.

Tomíèek nás obeznamuje s mìstem –
Lauterbach vznikl z havíøské osady za
Jáchyma Šlika a Pluha z Rabštejna. Dùl
své jméno získal za Jeronýma Šlika, ru-
da byla nepøíliš bohatá, ale kvalitní.
Nízká kovnatost rudy v ložisku, pomìr-
nì malé zásoby a odlehlost od centra

revíru zpùsobily, že po vyèerpání bo-
hatších partií ložiska byl dùl kolem ro-
ku 1600 opuštìn a zapomnìlo se na nìj.
Objevil ho roku 1982 František Baroch
z Pramenù. Zùstala zachována pùvodní
montánnì historická hodnota dùlního
díla, stopy po želízkování a po sázení
ohnì.

Horním mìstem se Lauterbach stal
až roku 1551, tím pádem získal právo
na cínovou váhu a vlastní cínovou hut’.
Tomíèek vyhledává ze starých listin
velmi podrobnì. Napøíklad roku 1566
probìhl mustrunk, tedy najímání a vy-
zbrojování do vojska, které se chystalo
na tureckého sultána Suleymana II.,
ten ale pøed zapoèetím boje zemøel.
V Èisté bylo naverbováno 131 mužù,
v Krásnu 300 a v Horním Slavkovì
1 000. Po znièující tøicetileté válce ná-
sledoval další rozvrat hornictví, odešli
luteráni. Roku 1772 vypukl velký po-
žár mìsta, pøi kterém shoøela radnice
i kostel sv. archandìla Michaela. Autor
nás obsáhle informuje, jak pokrok za-
vítal do mìsta – pošta, telegraf, kon-
cem roku 1919 byl zaveden elektrický
proud, v 28. roce zaèala autobusová
doprava, sleduje obchod, øemesla, roz-
mach školství. Za první republiky je
používán název Mìsto Litrbachy, mìlo
2 mlýny, 4 pily, cihelnu a tìžila se zde
rašelina.

Bìhem druhé svìtové války byla vy-
hnána židovská rodina Rozenbaumova,
jejíž èlenové zahynuli v roce 1942.
Úèastníci jednoho z pochodù smrti na
konci války nemohli pøespat v hasi-

èárnì, i když to starosta mìsta nabízel.
Esesmani zesláblé ženy nutili spát ven-
ku a 12 jich nepøežilo. Mìsto osvobodi-
la americká armáda.

V letech 1946 a 47 bylo odsunuto
veškeré nìmecké obyvatelsto, z více
než tisíce obyvatel jich zbylo pouze
sedm, lokalita pøipadla vojákùm. Prv-
ní cvièení v prázdném mìstì probìhlo
v kvìtnu 1947. Vojenský újezd Pra-
meny, jak se prázdné mìsto nyní jme-
nuje, se stává výcvikovým táborem,
vzniká instruktážní film Boj o osadu,
vrcholné èíslo je prùjezd tanku obyt-
ným domem nebo pøechod mezi dvì-
ma budovami pomocí dvou lan. Exis-
tuje letecký snímek mìsta z roku
1947, kde jsou ještì pole, a letecký
snímek z roku 1952, kde jsou zachy-
ceny zákopy a palposty. Kvùli støetùm
s Jáchymovskými doly, které vybudo-
valy šachtu 20, 115 m hlubokou, je
vojenský újezd v roce 1954 zrušen
a bìhem tøí let jsou civilní polozboøe-
né stavby i vojenské stavby zrušeny
a závìreèné slovo mají buldozery. To
je faktický konec mìsta Èistá.

Je stanovena CHKO Slavkovský les,
ale v odvalu jámy 20 bylo v roce 1982
vybudováno sovìtskou armádou odpa-
lovací stanovištì mobilních raket
SS 20, vyložené kulatinami.

V roce 1982 nalezl František Baroch
vstupní prostor vzniklý provalením
jedné chodby na povrch. Pøi zamìøová-
ní bylo zjištìno, že v dùlních prosto-
rách od 17. století nikdo nebyl. Dùl Je-
roným byl prohlášen Ministerstvem
kultury ÈR v roce 1990 za kulturní pa-
mátku, v roce 2008 za Národní kulturní

památku. Byl vybudován portál dolu
Jeroným, cesty v dole, informaèní støe-
disko dolu, byla zpevnìna silnice nad
dolem a od roku 2013 je èást dolu Jero-
ným pøístupná veøejnosti.

Na místì buldozery zahlazeného
mìsta byly za pomoci leteckých sním-
kù nalezeny základy kostela a místo
bylo zbaveno náletových døevin. Poøá-
dá se zde pout’ k sv. Michaelu s pøed-
náškou a promítáním filmu Boj o osa-
du. O dùl Jeroným peèuje Nadace
Georgia Agricoly a Karlovarský kraj,
o zmizelé mìsto se stará Terra incogni-
ta, z. s. Vedle obsáhlé knihy Náèrt dì-
jin svobodného královského horního
mìsta Èistá Ing. Rudolfa Tomíèka
vznikla 3D vizualizace zaniklé obce od
Pavly Dìdkové, zpracovávající ka-
tastrální mapy, samostatné snímky, le-
tecké snímky a film Boj o osadu. Dílo
se podaøilo.

Otto Hejnic

S cílem zajištìní oprávnìných zájmù a základ-
ních cílù o. z. ODRA oddìlení evidence nemovi-
tostí a GIS (dále PN) kontroluje, zpracovává stano-
viska a poskytuje údaje k územnímu plánu
a k územnì analytickým podkladùm, které vyžadu-
jí orgány na úseku územního plánování.

Kontrolou zjištìné pøípadné rozpory v územním
plánu nebo v územnì analytických podkladech s cí-
li o. z. ODRA øeší PN ve spolupráci s odbornými
zamìstnanci a po projednání s vedením o. z.
ODRA podává eventuální námitky, odvolání nebo
doplòující informace.

Poøízení územnì analytických podkladù (ÚAP)
ÚAP jsou obecnì popisovány jako služba pro-

jektantùm, kteøí pøi zpracování zejména územního
plánu obdrží kompletní „balík“ informací o daném
území.

V souladu se zákonem è. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním øádu (stavební
zákon), v platném znìní, zamìstnanci oddìlení
evidence nemovitostí a GIS na o. z. ODRA po-
skytovali jednou za dva roky aktuální údaje
o území poøizovateli ÚAP pro správní území ob-
ce s rozšíøenou pùsobností (ORP). Jednalo se
o údaje k 27 areálùm o. z. ODRA situovaným
v 6 ORP: Ostrava, Karviná, Orlová, Bohumín,
Havíøov a Frýdek-Místek. Jedno samostatné vy-
hotovení obsahovalo rozsáhlou textovou èást
(Upøesòující textovou pøílohu k digitální mapì
a Pasport) a grafickou èást (Legendu k mapové
pøíloze a Mapovou pøílohu) ve vektorové podobì
v souøadnicovém systému Jednotné trigono-
metrické sítì katastrální.

Aktualizace ÚAP by mìla ze zákona probíhat
prùbìžnì, tedy jakmile se objeví nové skuteènosti,
mìly by být do ÚAP zaneseny. Celková aktualiza-
ce se pak provádìla jednou za dva roky, nyní dle
platné legislativy (zákona è. 225/2017 Sb.) s úèin-
ností od 1. ledna 2018 poøizovatel poøídí jejich úpl-
nou aktualizaci nejpozdìji do 4 let.

Spolupráce pøi poøízení územní studie (ÚS)
ÚS obecnì provìøují a posuzují možná øešení

vybraných problémù v daném území. Velmi èasto
se další využití rozsáhlých ploch v územních plá-

nech podmiòuje územní studií, protože podrobnos-
ti územní studie ze zákona nepøísluší územnímu
plánu.

Odborní zamìstnanci o. z. ODRA se také aktivnì
podíleli mimo jiné na vypracování ètyø územních
studií (ÚS 38–06/2014, Lokalita Jeremenko v ka-
tastrálním území Vítkovice, ÚS 10/I–01/2016,
Ostrava Hrušov – Žižkova v katastrálním území
Hrušov, ÚS 38/I–08/2016 Vítkovice – Jeremenko
v katastrálním území Vítkovice, ÚS 15/II–09/2016
Heømanice, Hrušov – Dùl Heømanice v katastrálních
územích Hrušov a Heømanice). Všechny výše uve-
dené ÚS jsou uvedeny v seznamu registrovaných
územních studií na území mìsta Ostravy. Magistrát
mìsta Ostravy, útvar hlavního architekta a staveb-
ního øádu, jako poøizovatel ÚS, schválil možnost
jejich využití dle § 25 zákona è. 183/2006 Sb., ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a data tìchto územních
studií byla vložena do evidence územnì plánovací
dokumentace.

Územní plán
Pro vìtšinu populace je nejznámìjším dokumen-

tem územní plán, jelikož k nìmu má vlastnì nejblí-
že a dotýká se jí bezprostøednì. 

Územní plán je zpracováván vždy pro celé území
dané obce a stanovuje základní koncepci rozvoje
dané obce, ochrany hodnot v území, plošné a pro-
storové uspoøádání, koncepci veøejné infrastruktu-
ry, uspoøádání krajiny atd. 

Pro mìsta a obce je významné prodloužení lhùty
pro poøízení nových územních plánù. Podle noveli-
zovaného ustanovení § 188 odst. 1 (stavebního zá-
kona) lze územnì plánovací dokumentaci sídelního
útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulaèní
plán schválené pøed 1. lednem 2007 podle noveli-
zovaného zákona upravit, v rozsahu provedené
úpravy projednat a vydat do 31. prosince 2022,
jinak pozbývají platnosti.

Územní plánování na intranetu o. z. ODRA
Pro ucelený pøehled areálù z hlediska územního

plánování byla na intranetu o. z. ODRA vytvoøena
nová sada tematických map „Územní plánování“.
Jedná se o mapy ÚAP ORP a mapy Územního plá-
nu (ÚP) jednotlivých obcí, které jsou aplikované

jako podklad pod obrysy areálù o. z. ODRA. Sou-
èástí stránky jsou také pomocí externích odkazù
pøipojené obecné informace a informace o nástro-
jích územního plánování. 

Pro názornost pøikládám mapu ÚP, kde jsou vy-
znaèeny obrysy areálu è. 21 – Jeremenko – a areálu
è. 61 – Odval Jeremenko – na podkladu hlavního
výkresu urbanistické koncepce územního plánu
mìsta Ostravy s vyznaèením ploch s rozdílným

zpùsobem využití. V areálu Jeremenko se jedná
o lehký prùmysl s plochou pøestavby 26 a plochou
k provìøení územní studie ÚS 38. V areálu Odval
Jeremenko jsou skládka prùmyslového odpadu –
rekultivace les a plochy pozemních komunikací.

Nedílnou souèástí souborù geodetických infor-
mací (map) ÚAP a ÚP jsou soubory popisných in-
formací, které tvoøí textová èást ÚAP, textová èást
ÚP, údaje poskytované o. z. ODRA a koresponden-
ce pro ÚAP vèetnì korespondence související

s ÚP. Jedná se o korespondenci zasílanou na o. z.
ODRA místnì pøíslušnými správními úøady a do-
kumentaci poskytovaných dat zaslaných o. z.
ODRA poøizovatelùm ÚAP ORP a ÚP.

Závìr
Ve správì o. z. ODRA je nyní 22 areálù, které

jsou situovány na rozloze 149,66 ha v Mo-
ravskoslezském kraji v okresech Frýdek-Místek,
Karviná a Ostrava-mìsto, ve 21 katastrálních úze-
mích. Souhrnným vyjádøením správcù sítí, správcù
majetku a osob zodpovìdných za procesy pøi zahla-
zování následkù po hornické èinnosti, nebo za pro-

cesy pøi hornické èinnosti, resp. pøi èinnosti prová-
dìné hornickým zpùsobem, je zajištìna ochrana
oprávnìných zájmù a základních cílù o. z. ODRA
v souladu s jeho pøedmìtem podnikání.

Touto cestou bych chtìl podìkovat všem odbor-
ným zamìstnancùm o. z. ODRA, kteøí se podíleli
na zpracování aktualizovaných údajù o území.

Ing. Milan Matolák
specialista evidence nemovitostí a GIS 

o. z. ODRA
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