
Významného milníku dosáhl státní podnik DIAMO při zahlazování
následků těžby uranu na Českolipsku. V polovině srpna bylo dosaže-
no vyvedení milionté tuny kontaminantů z cenomanské zvodně zasa-
žené zbytkovými technologickými roztoky po chemické těžbě uranu
na ložisku Stráž pod Ralskem.

Sanace horninového prostředí v oblasti Stráže pod Ralskem pro-
bíhá od roku 1996, kdy byla vládou vyhlášena likvidace chemické
těžby. Od té doby bylo ukončeno dávkování chemikálií do louži-
cích roztoků a byly postupně uvedeny do provozu sanační techno-
logie Stanice likvidace kyselých roztoků I. a II. etapa (SLKR I
a SLKR II), neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6,
NDS ML a NDS 10.

Vyvádění kontaminantů bylo zahájeno v rámci ověřování technolo-
gie produkce kamence amonno–hlinitého v roce 1999 a pokračovalo
do roku 2004, kdy byla uvedena do provozu technologie pro přepra-
cování kamence na síran hlinitý – SLKR II. Tím byl zahájen trvalý
provoz výroby kamence. Od zastavení výroby síranu hlinitého v roce
2009 je kamenec přímo prodáván externím zákazníkům. Významným
příspěvkem k navýšení kapacity vyvádění kontaminantů z podzemí
bylo od roku 2003 zpracování zbytkových technologických roztoků
v technologii NDS 6, která byla do té doby využívána ke zpracování
kyselých důlních vod čerpaných z dolového pole Dolu Hamr I. Zá-
sadní přínos ve zvýšení intenzity sanace pak znamenalo zprovoznění
neutralizační a dekontaminační stanice NDS ML resp. NDS 10, které
byly uvedeny do zkušebního provozu v roce 2009 resp. 2012. Pro-
střednictvím těchto neutralizačních technologií je v současné době

vyváděno 75 % všech kontami-
nantů.

V důsledku intenzivní sanace ze-
jména v posledních sedmi letech
dochází postupně k poklesu kon-
centrací kontaminantů ve zbytko-
vých technologických roztocích.
Tento pokles se v oblasti vyluhova-
cích polí nejvíce projevuje snižo-
váním maximálních hodnot zjiště-
ných koncentrací především síranů
a amonného iontu. Dle modelové-
ho výpočtu provedeného v roce
2014 je nutné pro dosažení cílo-
vých hodnot parametrů sanace vy-
vést ještě téměř 2,5 milionů tun
kontaminantů. Rychlost vyvádění
kontaminantů však bude díky po-
klesu koncentrací rozpuštěných lá-
tek v roztocích postupně klesat.
Dosažení cílových hodnot para-
metrů sanace, tedy snížení koncentrací kontaminantů na úroveň, která
nebude představovat riziko pro vodohospodářsky využívanou tu-
ronskou zvodeň a na vodu vázané ekosystémy, se předpokládá kolem
roku 2037.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům odštěpného zá-

vodu Těžba a úprava uranu, jakož i všem ostatním zaměstnancům
státního podniku DIAMO za úsilí, jímž přispěli k vyvedení prvního
milionu tun kontaminantů.

Ing. Tomáš Rychtařík
ředitel DIAMO, s. p.

Lokalita sanačně-rekultivační stavby s názvem „Gravitační odvod-
nění Hrušova“ se nachází v městské části Slezská Ostrava v katastrál-
ním území Hrušov. Jedná se o území, kde se v minulosti nacházela
původní zástavba Hrušova, rezidenční čtvrt s dvou až třípodlažními
bytovými domy, rodinnými domky a hornickou kolonií s přízemními
domky v jihozápadní části území. Byl zde i sportovní areál s tělocvič-
nou, šatnami, fotbalovým hřištěm s tribunami a otevřeným plavec-
kým bazénem. Plošně se jedná o cca 600 pozemků o celkové výměře
téměř 37 ha.

Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století
došlo k poklesům povrchu terénu v rozmezí 2,5 až 3,0 m a celé území
se dostalo pod úroveň hladiny „běžných“ průtoků v nedaleké řece
Odře a vznikla bezodtoká kotlina. Při povodních v roce 1997 byla ce-
lá oblast zaplavena, což mělo za následek její totální devastaci, po-
stupné vylidnění a vznik tzv. sociálního brownfieldu. V současné do-
bě je území z velké části zarostlé náletovými dřevinami, rumištním
porostem a je postupně zaváženo černými skládkami, které se sou-
středí podél stávajících komunikací. Vlastníkem převážné části po-
zemků je statutární město Ostrava, které zajistilo odstranění většiny
nadzemních objektů a staveb.

V roce 2010 byl projekt s názvem „Gravitační odvodnění Hrušova“
zařazen mezi projekty připravované v rámci programu Revitalizace
Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků jednání zástupců Mo-
ravskoslezského kraje s náměstkem ministra financí, které se konalo
dne 6. listopadu 2015 v zasedací místnosti Krajského úřadu Morav-

skoslezského kraje, zahájili pra-
covníci o. z. ODRA ve spolupráci
se statutárním městem Ostrava prá-
ce na přípravě projektové doku-
mentace pro realizaci sanačně-re-
kultivační stavby „Gravitační od-
vodnění Hrušova“.

Účelem připravované sanačně-
rekultivační stavby „Gravitační od-
vodnění Hrušova“ je úprava (sana-
ce) stávajícího terénu tak, aby bylo
možné jeho další využití dle plat-
ného územního plánu města Ostra-
vy, což je vybudování průmyslové
zóny pro lehký průmysl. Statutární
město Ostrava představuje na
svých webových stránkách tuto lo-
kalitu jako Rozvojovou zónu Hru-
šov, a to jako velmi významnou
lokalitu vhodnou pro podnikání
malých a středních firem. Před-
ností Rozvojové zóny Hrušov je
ideální dopravní napojení zejména
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Graf vyvádění kontaminantů

Odvoz kamence k externímu odběrateli

Odvoz kontaminace v podobě neutralizačních kalů do odkaliště Foto: RNDr. Jiří Vosáhlo

Při sanaci následků chemické těžby uranu byl vyveden již milion tun kontaminantů

Gravitační odvodnění Hrušova

Legenda:
Navržené hrubé
terénní úpravy (HTÚ)

I. etapa
II. etapa
III. etapa

0     37,5    75             150 m

Foto: RNDr. Jiří Vosáhlo



Před zahájením hrubých terénních úprav je nutno odstranit
veškeré inženýrské sítě a zpevněné plochy

Území z velké části zarostlé 
náletovými dřevinami a zavážené

černými skládkami Zbytky po nedokonale provedených demolicích

na dálnici D1 a železniční traN ve směru na Polsko a Slovensko. Roz-
vojová zóna předpokládá vytvoření minimálně 1 500 – 2 000 nových
pracovních míst.

V rámci projektu je navrženo navýšení terénu plošným násypem na
výškovou úroveň cca 204,50 až 204,75 m n. m., tzn. nad úroveň hla-
diny stoleté vody. Jedná se o celkové zvýšení terénu o cca
4,5 m oproti stávajícímu stavu. Jako zásypového materiálu k prove-
dení terénních úprav se předpokládá využití hlušiny z nedalekého
odvalu Heřmanice. Před zahájením terénních úprav musí být z území
odstraněny všechny stávající sítě technické infrastruktury. Sítě, které
není možno z území odstranit bez náhrady, budou přeložené do kori-
doru sítí podél ul. Bohumínské, případně budou zabezpečeny dle po-
žadavků jejich správců. V další etapě pak bude realizována páteřní
komunikace, která zajistí zpřístupnění celého území, a dešNová zdrž
včetně páteřní dešNové kanalizace, pro zajištění odvodnění území
v případě nadprůměrných a přívalových dešNů.

Výchozími podklady pro zpracování předmětné dokumentace byl
hydrogeologický průzkum území, stanovisko k posouzení vlivů zá-

měru na životní prostředí, dokumentace pro vydání územního roz-
hodnutí pro hrubé terénní úpravy a pravomocné Územní rozhodnutí
o změně využití území.

Dokumentace pro územní rozhodnutí a samotné územní rozhodnutí
řeší terénní úpravy na ploše 31,7 ha. Zbývající část lokality bylo navr-
ženo s ohledem na regulativy tehdy platného územního plánu pone-
chat bez zásahu. Jednalo se o plochu v jižní části území podél želez-
niční trati, kde byla v územním plánu územní rezerva pro rozšíření
vysokorychlostní trati a biokoridor, a plochu v severozápadní části
území, kde byla územní rezerva pro vybudování komunikace a napo-
jení na dálniční síN.

Nový územní plán Ostravy, který nabyl účinnosti dne 6. června
2014, již výše uvedené územní rezervy nezahrnuje. Z tohoto důvodu
bylo v rámci zpracovávaného projektu území terénních úprav rozší-
řeno tak, aby nově vzniklý terén plynule navázal na terén stávající.
Zejména na koridor komunikace na ul. Bohumínská a drážní těleso
tak, aby nevznikaly bezodtoké kotliny. Hrubé terénní úpravy jsou
proto v rámci projektové přípravy rozděleny na tři etapy, které na
sebe vzájemně navazují. Projekt bude dále řešit odstranění stávají-
cích zpevněných ploch, vrtů ČHMÚ a navýšení terénu v ochranných
pásmech starých důlních děl Jáma Albert, Kutací jáma č. 17 a Kutací
jáma č. 20.

Jak už bylo uvedeno v předchozím textu, projektová dokumentace

předpokládá, že jako zásypový materiál pro terénní úpravy bude po-
užita hlušina z nedalekého odvalu Heřmanice. Předpokládané množ-
ství hlušiny potřebné k navrženému navýšení terénu je cca 2 miliony
tun (1,2 mil. m3). Původním záměrem bylo zajistit dopravu materiálu
z odvalu Heřmanice do prostoru stavby pomocí nákladních automobi-
lů. Od tohoto návrhu bylo v současné fázi přípravy upuštěno, a to pře-
devším s ohledem na velké zatížení komunikací a jejich okolí výfuko-
vými plyny, hlukem apod. V rámci projektu budou navrženy dvě al-
ternativy dopravy zásypového materiálu do prostoru stavby: železnič-
ní doprava za využití stávající vlečky v areálu bývalého Dolu Heřma-
nice nebo doprava pomocí pásového dopravníku. Obě varianty byly
konzultovány s odborem ochrany životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu MSK, který konstatoval, že využitím pásové nebo
železniční dopravy dojde ke snížení hlukového zatížení a také ke sní-
žení vlivů souvisejících s přepravou kameniva na životní prostředí.

V současné době jsou projektové dokumentace postupně projedná-
vány s příslušnými orgány státní správy. V návaznosti na tato jednání
projektant (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.) připravuje expedici
jednotlivých dílčích částí dokumentace tak, aby v prosinci 2016 byl
celý projekt v „mašličkách“ připraven k dalšímu využití, které před-
pokládá především dořešení vlastnických vztahů v území.

Ing. Lenka Landová
technik sanačně–rekultivačních prací, o. z. ODRA
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Gravitační odvodnění Hrušova

Daň z nemovitých věcí na o. z. ODRA
Cílem příspěvku je poskytnout krátké zhodnocení placení daně

z nemovitostí včetně analýzy faktorů ovlivňujících výši daně a jejich
dopad na daň z nemovitostí za uplynulých 14 let činnosti o. z.
ODRA.

Nabytí nemovitých věcí
V souladu s usnesením vlády č. 453/2001 k 1. 1. 2002 Smlouvou

o prodeji části podniku mezi OKD, a. s., a státním podnikem DIAMO
byl převeden odštěpný závod Důl Odra, nyní odštěpný závod ODRA,
na státní podnik DIAMO. Jednalo se mimo jiné o stavby a pozemky
o celkové výměře 293,0 ha v celkem 36 areálech s pořizovací hodno-
tou 269,8 mil. Kč. Postupně byly k odštěpnému závodu ODRA
přičleněny další lokality a důlní areály.

Z hlediska nabytí výše uvedeného majetku se jednalo o majetek,
který byl situován na rozloze 315,7 ha, v celkem 39 areálech, v Mo-
ravskoslezském kraji, okresech Frýdek–Místek, Karviná a Ostrava,
ve 28 katastrálních územích.

Výpočet daně z nemovitých věcí
V souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,

v platném znění, zaměstnanci oddělení evidence nemovitostí a GIS
na o. z. ODRA zpracovávají Přiznání k dani z nemovitých věcí na da-
ný kalendářní rok podle stavu majetku k 1. 1. příslušného roku tak,
aby daňové přiznání podal o. z. ODRA nejpozději k 31. 1. příslušné-
ho roku.

Vlastní výpočet daně z nemovitých věcí a zpracování přiznání
k dani z nemovitých věcí jsou prováděny pomocí software společnos-
ti Atlas consulting, spol. s r. o., v modulu DK/NEMO, kdy je využí-
vána průběžně aktualizovaná databáze pozemků a staveb.

Odštěpný závod ODRA zpracovával v letech 2003 až 2007 přizná-
ní daně z nemovitostí i za odštěpný závod Sanační práce (SAP), který
byl organizační změnou zrušen k 1. 2. 2007 a začleněn do organizač-
ní struktury odštěpného závodu ODRA. Jednalo o dvě vnitřní organi-
zační jednotky státního podniku DIAMO, za které podával odštěpný
závod ODRA jedno přiznání daně z nemovitých věcí jednomu správ-
ci daně – Finančnímu úřadu Ostrava III. Dle legislativy platné od
1. 1. 2013 zpracovává odštěpný závod ODRA přiznání k dani z ne-
movitých věcí také včetně nemovitostí ve správě odštěpného závodu
GEAM, které se nacházejí na území Moravskoslezského kraje a jsou
soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jed-
nom spravujícím územním pracovišti příslušného finančního úřadu –
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště
Ostrava I (FÚ pro MSK, ÚzP Ostrava I).

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí
V roce 2002 podala daňové přiznání k dani z nemovitostí společ-

nost OKD, a. s., protože rozhodným obdobím pro výpočet daně je
1. 1. příslušného roku a vlastnická práva k nemovitostem uvedeným
ve Smlouvě o prodeji podniku přešly na DIAMO, s. p., odštěpný zá-
vod ODRA, vkladem do katastru nemovitostí až po tomto termínu.
Právní účinky vkladu práva vznikly ke dni 4. 1. 2002. Od roku 2003
do 2006 podával odštěpný závod ODRA přiznání k dani z nemovitos-
tí (PDN) celkem 10 místně příslušným finančním úřadům, v jejichž
obvodech územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházely

Nástup do Jáchymova
Tehdejší systém vysokých škol

byl založen na přísném umístěnko-
vém systému, a tak jsem po absol-
vování školy dostal, s dalšími šest-
nácti spolužáky, umístěnku k Já-
chymovským dolům, n. p. Jáchy-
mov. Z ročníku, kde vycházelo 54
českých a slovenských občanů a pět
Severokorejců, to byla velká část.
Bylo to způsobeno shodou okolnos-
tí tím, že v tom roce končila část
smlouvy o práci sovětských geolo-
gů v resortu tehdejších Jáchymov-
ských dolů, n. p. Jáchymov, a my jsme museli tuto mezeru zaplnit.
Měli jsme však velkou výhodu, že jsme všichni dostali jako téma dip-
lomové práce zadání týkající se jáchymovského uranového ložiska
a byli jsme tu v rámci přípravy na tuto práci šest týdnů na diplomové
praxi v závěru 10. semestru studia (březen, duben 1958). A většinou
na šachtách, na které jsme v červenci nastupovali, což byla veliká vý-
hoda. Tehdejší ředitel podniku Ing. Karel Boček nás všechny přijal
k sobě, uvítal a projevil velký zájem o naši práci. Zároveň nám zajis-
til během praxe i příjem ve formě tzv. důlní platové pětky, což bylo
pro nás, chudé studenty, jako dar z nebes.

Období 1958 – 1966 v JD, n. p. Jáchymov
Nechtěl bych tuto staN pojmout jako výsek svého životopisu, ale

spíše přiblížit, jaké byly v té době v revíru poměry, obsazení funkcí,
náš styk s „mukly“ a vliv SSSR na činnost Jáchymovských dolů – po-
zději Československého uranového průmyslu.

V roce 1958 a dalších letech byl již Jáchymov za vrcholem těžby
a docházelo k jejímu poměrně strmému poklesu, což bylo nahrazová-
no a nakonec i velice zvyšováno rozvojem těžby na velkém příbram-
ském uranovém, tehdy nejproduktivnějším, ložisku.

V Jáchymově v období roku 1958 se těžilo na dolech Plavno, Bratr-
ství, Svornost, Rovnost, Eliáš a Eva. Důl Eduard byl již uzavřen.
V tomto počátečním období mého působení – čtyři roky na Rovnosti
a Eliáši, byl nastaven řídicí systém na šachtách tak, že závodní (tj. ve-
doucí dolu) byl Čechoslovák, hlavní inženýr sovětský státní přísluš-
ník, tak jako i hlavní geolog na šachtě, směnmistr Čechoslovák. Nej-
větší muklovský lágr v té době byl na Rovnosti (výhradně političtí
vězňové a před mým nástupem tam byli i vězněni českoslovenští ho-
kejoví reprezentanti obvinění za plánovanou emigraci z tehdejší
ČSSR – mezi nimi Bóža Modrý, Roziňák, Konopásek a další). Na
Eliáši byli zase vrazi a zloději a podobně a i na Evě byli z počátku
ještě muklové. Já měl tenkrát jako pomocníka – kolektora, mukla, sy-
na kulaka z Chrudimska, který nechtěl, spolu s otcem, vstoupit do
družstva. Byl to poctivý a pracovitý chlapík v mém věku, se kterým

jsem se vždy při společném fárání dělil o svačinu. Političtí a ostatní
potrestaní byli většinou vynikající pracovníci překračující normu,
protože podle toho, jak normu plnili, tak dostali v lágru i najíst.

Na tehdejším ředitelství JD, n. p., v Jáchymově byl ředitelem, jak
už jsem se zmínil výše, Ing. Karel Boček, (narozen 1928), jeden
z prvních poválečných a absolventů Vysoké školy báňské v Ostravě
(ta byla před válkou jako Báňská akademie v Příbrami a po válce,
vzhledem k rychlému rozvoji OKR, byla přestěhována do Ostravy).
Boček byl tvrdý, nekompromisní ředitel, ale erudovaný odborník.
Koncem každého měsíce jsme prožívali hrůzu v očekávání jeho ná-
vštěvy. To objížděl všechny šachty s několika členy vedení podniku
a rozděloval podnikový plán těžby uranu na jednotlivé šachty. Tehdy
to bylo v tzv. dílkách, protože zásoby a těžba v kg U byla státním ta-
jemstvím PT – přísně tajným a těžba a zásoby celého resortu byly ta-
jemstvím přísně tajným zvláštní důležitosti, k čemuž mělo přístup
pouze několik desítek nejvyšších funkcionářů. Boček většinou na ten-
to akt přijížděl už s pevně stanoveným úkolem a nebylo prakticky
možné protestovat.

Proto se vždy koncem měsíce, byl-li plán těžby rudy ohrožen, orga-
nizovaly tzv. rudné brigády, přičemž se hledaly zapomenuté výskyty
i ve stařinách anebo se v předstihu vykomínovaly rudné čočky na do-
bývkách, chodbách apod. U nás na Rovnosti závodní Pěkar nás zavolal
např. v sobotu koncem šichty a řekl: „Tak geolozi a geofyzici, zůstane-
te tu na odpoledne a v neděli zase přijdete. Ruda v dole je a vy ji musí-
te najít a zjistit, aby se včas vytěžila.“ A ono to stálo opravdu za to,
všichni jsme šli, protože splnění plánu rudy šachty a revíru se nám pro-
jevilo na výši výplaty (mně jako tehdy úsekovému geologovi) ve formě
prémie ve výši 115 % základního platu, který u mne po nástupu činil
1910 Kčs. A navíc k tomu přistupovaly i prémie za rychloražby apod.

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let docházelo k postup-
nému vyčerpání ekonomicky dobyvatelných zásob uranu v jáchy-
movském uranovém revíru, postupně skončila těžba na všech existu-
jících šachtách a v těžbě zůstal pouze důl Jeroným v Abertamech. Na
ostatních dolech se snažila podniková kamerální skupina hledat ještě
možnosti dotěžby odžilků rudných žil a těžily se též základky na do-
bývkách, kde byly ještě zbytky špatně vytěžené rudy. Zároveň se pro-
váděly na těchto šachtách likvidační práce.

V té době, tj. již od začátku šedesátých let, začal odsun civilních
zaměstnanců, horníků i techniků, na rychle se rozvíjející dva n. p.
v Příbrami, na Bytíz a Devátý květen. Řada mých spolužáků,
umístěnkářů, přešla na OKR do Ostravy. Na Příbrami visela hlavní tí-
ha státního plánu v těžbě uranu. Souběžně se rozjížděla těžba na třech
dolech v oblasti Dolní Rožínky na Moravě. I tam z Jáchymova pře-
cházeli bývalí zaměstnanci Jáchymovských dolů Jáchymov.

Z Jáchymovských dolů, n. p. Jáchymov, byla zřízena Účelová organi-
zace, jejímž úkolem bylo dokončit těžební práce a zároveň provádět lik-
vidaci na vytěžených šachtách. Byl tu stále ještě poměrně silný kolektiv

Ing. Oldřich Landa, CSc.

1946 – 2016
Ing. Oldřich Landa, CSc., se narodil 1. 4. 1932 v Chebu. V ro-

ce 1958 absolvoval po pětiletém studiu na Geologické fakultě
Vysoké školy báňské v Ostravě. K sepsání těchto vzpomínek ho
inspiroval lázeňský pobyt v Jáchymově, 50 let po ukončení své
pracovní činnosti v této oblasti.

Zápisky pamětníka těžby 
uranových rud v Jáchymově 
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Dětem právě začal nový školní rok,
tak mi dovolte zavzpomínat na druhých
čtrnáct dní v červenci, kdy se konal dět-
ský letní tábor, který pořádala OO s. p.
DIAMO, DH I, ve spolupráci s o. z.
TÚU, opět v chatové osadě v Bělé pod
Bezdězem. Na děti při příjezdu čekala
již postavená tee–pee, totem a pomalo-
vané koláče ze dřeva k posezení
u ohniště, protože tématem letošního tá-
bora bylo „Indiánské léto“. Po ubytová-
ní, rozdělení do oddílů a prvotním se-
známení si děti vyslechly něco z historie
indiánů. Během prvních dvou dnů stihly
děti krásnými obrázky vyzdobit dočas-

nou osadu NUMAKIKI, nabarvit totem,
vyrobit si indiánské oblečení, vlastní
amulety a také lapače snů, aby se jim
v chatičkách dobře spalo.

Většinou velká překvapení bývají na
konec, ale tentokrát jsme se museli pod-
řídit a již druhý večer jsme plni napětí
očekávali vzácného hosta, zpěváka Pav-
la Calltu, rodáka z České Lípy. Prožili
jsme s ním příjemný minikoncert u tá-
boráku a vyslechli si naživo nejenom je-
ho největší hity jako je Naštěstí, Tera-
peut, Zrzka, ale i písničky nové, které si
sám skládá. Přes počáteční nesmělost
dětí došlo i na dotazy a při závěrečné
autogramiádě a pořizování selfie a foto-
grafií s Pavlem, začala naše nadaná děv-
čata, spolu s Markovým kytarovým do-
provodem, před zpěvákem zpívat další
české hity.

Při letošní celotáborovce bylo cílem
jednotlivých oddílů, aby během soutěží

nasbíraly co nejvíce obráz-
ků indiánů, totemů, obydlí,
zvířat i tomahavků a z nich
závěrem odevzdaly co nej-
větší indiánskou vesnici.
Členové oddílů bojovali
opravdu obdivuhodně
v mnoha soutěžích, jako je
stahování hada, vejcovod,
sušení kůže, přechod přes
bažinu, podbíhání pod la-
nem a mnoho dalších. Při
soutěži SAW tekly dokonce
i slzičky, ale všichni stateč-
ně bojovali a zdárně vše do-

kázali. Poslední
soutěžní večer si každý oddíl
vylosoval svůj kotlík, v lese
si indiáni museli najít potra-
vu, rozdělat oheň a uvařit do-
brotu pro celý oddíl. Všichni
přiložili ruce k dílu a výsled-
kem byly výtečné pokrmy,
které obodovala porota
přizvaná z kuchyně. Po týd-
nu byl za mohutného aplausu
vyhlášen vítězem oddíl č. 4,
ale ceny, medaile a krásné
dorty dostali samozřejmě
všichni. Vedoucí byli mile
překvapeni fantazií při tvor-
bě indiánských vesnic.
Všechny získané postavičky
byly nalepeny na velké pla-
káty a krásně domalovány
celé indiánské osady, jedna
dokonce v 3D provedení.

Počasí nám i v letošním
roce bylo nakloněno, tak
jsme pobyt v indiánské ves-
nici prokládali návštěvami
koupaliště, lesa i města. Na
místním zámku jsme navští-
vili dětskou manufakturu,
kapličku i muzeum nočníků
a toalet. Byli jsme se také

podívat na těžkou práci sklářů ve sklár-
ně Tom Bohemia Crystal a někteří si za
asistence sklářů přímo u pecí vyzkouše-
li, jaká je to dřina. Na větší výlet jsme
vyrazili tentokrát na Kokořínsko. Na-
vštívili jsme hrad a také jsme se povozi-
li výletním vláčkem. Nechyběly také to-
lik obávané stezky odvahy a ani očeká-
vaná noční hra pro nejstar-
ší táborníky. Při ní si do-
kazují, že umí bojovat ja-
ko tým, a opravu se nejed-
ná o pohodovou noční
procházku lesem. Během
části noci dokázali překo-
nat strach, tmu, studenou
vodu, ale také si vyzkou-
šeli, že kvůli získání další
indicie dokáží lovit mince
i mezi tučnými červy
a brouky.

Na táboře bylo tentokrát

i více táborových ohňů, nechyběly dis-
kotéky, volba Miss a Missáka osady
Numakiki, ale také se všichni sešli při
soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Při
závěrečném jarmarku všichni soutěžili
jako o život, aby utržili co nejvíce tábo-
rových peněz, aby, pokud si předchozí
dny nevysoutěžili diplomy a ceny, si
mohli alespoň něco pěkného přivézt do-
mů. Závěrečnou diskotéku pro nás
uspořádal opět DJ Pietros, za což mu
patří velký dík, a při rozdávání posled-
ních dárků, fotografií a diplomů jsme
mohli už jen konstatovat, že čtrnáct dní
uteklo jako voda. Loučení bylo plné ra-
dosti, ale také teklo mnoho slz, mnozí
starší by si pobyt nejraději ještě pro-
dloužili a prckové se už nemohli dočkat,
až uvidí své rodiče. Vzniklo mnoho no-
vých přátelství, lásek a my vedoucí dou-
fáme, že si děti odvezly hlavně zážitky
a hezké vzpomínky.

Závěrem mi dovolte poděkovat hlav-
ně všem mým spolubojovníkům, kteří
jsou stále lepší a lepší, všechny náročné
situace zvládají bravurně, a i letošní no-
váčci chytli tempo hned na začátku
a nepolevili. Věřte nám, že je sice super
si s dětmi hrát a blbnout, ale ta zodpo-
vědnost za 80 lidí je veliká a naspaných
hodin je opravdu málo. Velký dík patří
také o. z. TÚU, odborovým organiza-
cím, dopravcům, kuchařům a zkrátka
všem, kteří pomohli, tentokrát i z řad ro-
dičů.

Za vedení tábora
Marcela Venghová

oddělení mzdově–personální
o. z. TÚU

Náčelníci

Příprava pokrmů

řídících pracovníků, kteří se snažili udržet za každou cenu práci a stabi-
litu pro stávající lidské i těžební kapacity, což probíhalo za aktivní čin-
nosti ostrovského závodu n. p. Uranový průzkum, zpočátku známého
pod názvem Kutačky, který měl sídlo v Příbrami. V rámci rozvoje prů-
zkumu a začátku těžby uranových rud v oblasti Hamru na Jezeře přesíd-
lil do tehdy nejperspektivnější oblasti se sídlem podniku v Liberci.

Výsledkem intenzivního průzkumu ostrovského závodu uranového
průzkumu pod vedením hlavního geologa, mého konsemestra,
Ing. Vítězslava Kadlčíka, byla vrtným vyhledávacím průzkumem
zjištěna ve dvou vrtech na Měděnci čistá smolka a na základě toho se
vyhloubila jáma a provedla se základní rozfárávka v rámci
průzkumného patra. Tyto práce, tehdy ještě jako vedoucí geolog
šachty Eliáš, jsem dostal z ředitelství na starost. Podařilo se důlními
pracemi nafárat toto nadějné zrudnění, bohužel to bylo vše a důl pak
přešel na těžbu magnetitu.

Taktéž počátkem šedesátých let bylo prozkoumáno nové ložisko
Bernardov u Chvaletic, které jsme dostali Ústřední správou UP k těžbě.

V té době se také stavěly tlakové hráze na jámě Svornost na všech
patrech, která byla napojena na ostatní části revíru. Smyslem této
akce bylo oddělit dvanácté patro této jámy, kde byly postupně
navrtány další prameny – celkem jsou tam čtyři, od ostatních šachet,
aby se nemusely čerpat důlní vody z celého bývalého uranového re-
víru, ale pouze z oblasti jam Svornost a Josef. Tyto práce jsem měl
z geologického hlediska pod dohledem. Intenzivně prováděný hyd-
rogeologický průzkum důlního pole jámy Svornost mým konse-

mestrem Ing. Lubo-
rem Bártkem přinesl
pozitivní výsledek
v podobě navrtání
pramene C1.

Dalším úplně no-
vým objevem Urano-

vého průzkumu bylo navrtání nových, do té doby neznámých, urano-
vých indicií v terciéru Hroznětínské pánve (bylo to prakticky pokra-
čování pánve sokolovské) a posléze bylo přikročeno k dobývání loži-
sek Odeř (část hlubinně, později povrchově), Hájek, Ruprechtov 1
a Ruprechtov 2. To bylo řádově počínaje rokem 1964. Uranové
zrudnění bylo vázáno na uhelnou sloj (viz moje kandidátská práce:
Uranové zrudnění v Podkrušnohorském terciéru – Geofond Praha).
Na místě byla postavena velká kruhová pec, kde se vytěžená rudnina
vysoušela a odvážela k dalšímu zpracování do chemické úpravny
v Nejdku.

Po mé čtyřleté činnosti na Rovnosti, Eliáši a Měděnci, kde jsem po-
stupně prošel funkcí úsekového geologa a vedoucího geologa šachty,
jsem nastoupil v roce 1962 na geologické oddělení ředitelství do Já-
chymova (bývalá stará tabačka), kde jsem působil jako samostatný
geolog a později jako hlavní geolog v době, kdy byl ředitelem výbor-
ný člověk pan Jaroslav Šiml a hlavním inženýrem pan Ing. Václav
Novák. Bohužel, z tohoto vedení podniku už jsem poslední naživu.

A další kapitolou mých vzpomínek by mohlo být mé desetileté pů-
sobení na Generálním ředitelství uranového průmyslu v Příbrami,
kam jsem byl přeložen v dubnu 1966 pro malou perspektivu a nedo-
statečnou možnost uplatnění v Jáchymově. Pracoval jsem tam ve
funkci vedoucího oddělení důlní geologie. Tím jsem měl možnost se-
známit se se všemi těžebními závody, profárat všechny existující
šachty a seznamovat se s výsledky vyhledávacího průzkumu.

A to už je jiná kapitola mého profesního života na uranu, kde jsem

odpracoval celkem 18 let až do odchodu na Český geologický úřad do
Prahy v roce 1976.

Resort uranového průmyslu byl řízen Stálou československo-sovět-
skou komisí, jejímž šéfem byl z československé a sovětské strany vlá-
dami jmenovaný vládní zmocněnec – vždy ústřední, později pak gene-
rální ředitel ČSUP. Uranový průmysl spadal v SSSR pod Ministerstvo
středního strojírenství a v ČSSR nejdříve přímo pod vládu a později
pak pod Ministerstvo hornictví a po zřízení Ministerstva paliv a ener-
getiky pod toto ministerstvo, kde byl samostatný odbor uranu.

Prostřednictvím uvedené komise byl u nás resort uranu řízen. Nej-
dříve byli z SSSR i techničtí pracovníci na šachtách (viz výše), po-
zději se omezila účast SSSR pouze prostřednictvím sovětských kon-
sultantů na GŘ a jednotlivých podnicích, které později měly status
odštěpných závodů.

Veškeré vytěžené uranové rudy byly transportovány do SSSR, nej-
dříve v radiometricky obohacené rudnině a ve formě čistého nastura-
nu (smolince), později po otevření chemických úpraven v Mydlova-
rech, Dolní Rožínce a ve Stráži pod Ralskem, ve formě obohacené –
tzv. žlutý koláč.

Na výrobu palivových článků pro jaderné elektrárny měly monopol
pouze velmoci – USA, SSSR a Francie. Ing. Karel Boček, jako tech-
nický a později generální ředitel ČSUP, v bláhové naději, že bychom
si mohli pro svoji potřebu zavést také výrobu palivových článků zřídil
na Zbraslavi ÚJP – ústav pro výzkum jaderných paliv. Narazil však
na zásadní nesouhlas druhé strany a tím tento nadějný záměr skončil
nezdarem.

Rozvoj perspektiv na ložiscích, tzn. křídel a hloubek ložisek, kde
byly tzv. prognózní zásoby, se řešil perspektivním průzkumem, který
byl financován stejným dílem ze státního rozpočtu ČSSR a SSSR.
Plány na každý rok projednávala a schvalovala expertní skupina slo-
žená z odborníků obou států střídavě v ČSSR a SSSR. Celé řady
z nich jsem se účastnil. Ing. Oldřich Landa, CSc.

STRANA 3

Co nás asi bude během tábora čekat?

Minikoncert u táboráku

Dětský tábor v Bělé pod Bezdězem 2016

Dne 5. srpna 2016 nás ve věku 89 let opustil bývalý dlouholetý člen vedení GŘ
koncernu ČSUP v Příbrami

Ing. Jindřich Oplt
Narodil se 2. února 1927 ve Svinařově v okrese Kladno a v duchu rodinné tradice

byla životní dráha Ing. Oplta orientována na hornictví. Po skončení povinné školní
docházky v roce 1942 nastoupil ke Kladenským dolům Kladno, kde poznal základní

hornické práce v učebním oboru havíř. Svoji kvalifikaci si soustavně zvyšoval 
dalším studiem. Od roku 1945 navštěvoval Střední školu horní v Kladně, tu ukončil

v roce 1947. Poté již postoupil na funkce důlního dozorce a úsekového měřiče. 
V letech 1949 až 1954 vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, specializaci

důlní měřičství. Po absolvování školy spojil další profesní dráhu s uranovým hornic-
tvím. Od září 1954 u Jáchymovských dolů, n. p. Jáchymov, a od listopadu 1956 u JD
Trutnov, nejprve jako úsekový měřič, poté hlavní měřič, investiční technik, vedoucí

provozního odboru a vedoucí důlního závodu. V srpnu 1960 přešel k JD Rožná
v Dolní Rožínce do funkce hlavního inženýra, následně náměstka ředitele a ředitele
podniku. V období od září 1964 do června 1971 byl vedoucím provozního odboru
GŘ ČSUP v Příbrami, poté do 31. 1. 1973 podnikovým ředitelem Geologického 

průzkumu v Liberci. Při zaměstnání ukončil v roce 1970 další studium, a to na VŠE
v Praze ve specializaci teorie řízení a plánování národního hospodářství. 1. února

1973 nastoupil na GŘ ČSUP v Příbrami, kde působil až do odchodu do důchodu na
konci roku 1988. Nejprve ve funkci výrobně technického ředitele, po převedení 

výroby do gesce nově zřízené funkce výrobního ředitele byl Ing. Oplt od roku 1981
odborným ředitelem pro rozvoj a investice. Během dlouholeté práce v uhelném
a uranovém hornictví obdržel mnohá vyznamenání, včetně vysokých státních.

Mezi spolupracovníky a podřízenými byl uznáván především pro odbornost, 
slušné, uvážlivé a sympatické jednání a pro všestranný přehled jak v technických
oborech, tak i např. v kultuře. Zájem o dění v uranovém hornictví neztratil ani po

ukončení aktivního působení ve vedoucích funkcích ČSUP.
Čest jeho památce!

Bývalí spolupracovníci
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Mezi poměrně solidní sbírku NTM
patří sbírka důlních svítidel. Ta byla bu-
dována od roku 1910 převážně z darů
tehdy moderních lamp. To, co se objevi-
lo na trhu, získalo také NTM, jsou zde
i některé reklamní a školní vzorky v ře-
zu. Hodnotné dary jsou od profesora Ja-
roslava Jičínského z počátku 20. století
či profesora Jaromíra Koutka. Tehdy to
byla také věc prestiže, něco darovat do
muzea na národní, celorepublikové
úrovni. Dnes jsou podobné spontánní
dary zajímavých předmětů do NTM, ja-
ko jsou důlní lampy, velice zřídkavé.

Ještě v 90. letech byla sbírka důlních
lamp NTM považována za unikátní. Ná-
sledné otevření volného trhu, zájem
o sběratelství a obchodování, rozvoj
internetových aukcí dal za vznik mnoha
soukromým sbírkám, které dnes sbírky
NTM dalece převyšují. Státní instituce
jako je NTM má velice omezené mož-
nosti v nákupech tak žádaných předmě-
tů, jako jsou sběratelsky vděčná důlní
svítidla, na burzách a internetových
dražbách není schopna konkurovat dy-
namickým soukromým subjektům.

Sbírce také neprospělo stěhování
NTM za 2. sv. války, nevhodné uložení

akumulátorů v lampách a nasazení ci-
vilkářů v 90. letech; jedním z nedáv-
ných „přírůstků“ byly lampy z pozůsta-
losti jednoho z civilkářů, které kdysi
zcizil z NTM, a nám je po jeho tragic-
kém skonu vrátila jeho paní, za což jí
děkujeme. Další nové přírůstky byly da-
ry z držení kurátorů hornictví – co s tím
na poličce, kde se na to práší, a žena to
doma nechce.

Nejnovější a nejvýznamnější přírůs-
tek je soubor lamp darovaných do NTM
firmou KV – Svítidla, a. s. Zde je za-
stoupen přerod důlních lamp typu
16623 řečených jako „nifka“ či „hla-
vovka“ na moderní svítidla s LED
diodami a integrovanou nabíječkou v tě-
le lampy. Nejmodernější lampou ve
sbírkách NTM je KV – Svítidla typu
T1005.03Ma. Je to první česká lampa
s Li–ion článkem, který umožnil výraz-
né zmenšení rozměrů a snížení hmot-
nosti na 0,7 kg, při zachování certifika-
ce ATEX I M1 Ex ia Ma, pro plynující
doly s možností použití ve výbušné at-
mosféře. Za tyto hodnotné dary firmě
KV – Svítidla, a. s., velice děkujeme.

Pokud by někdo z p. t. čtenářů měl
v držení nějakou zajímavou lampu a zá-

roveň trpěl ně-
jakým vlaste-
neckým poci-
tem podobně

jako profesor Jičínský či profesor Kou-
tek, NTM ocení váš dar diplomem
a čestnou vstupenkou do muzea.

Martin Přibil, Karol Šmehil
Národní technické muzeum Praha

Obr. 2
Zleva: Důlní stacionární bezpečnostní benzinová lampa
se třemi hořáky a třecím zapalovačem na osvětlování ná-
raziště, kolem 1900, výška 41 cm, inv. č. 2 143. Běžná důl-
ní bezpečnostní benzinová lampa pro mužstvo, zapalovač
vertikální s okrouhlým knotem, Friemann & Wolf,
Zwickau, Německo, ocel, mosaz, sklo, výška 28 cm,
inv. č. 36 424. Důlní stacionární bezpečnostní olejová
lampa s plochým knotem a boční nádržkou na olej s re-
flektorem na osvětlování náraziště, kolem 1900, výška
40 cm, inv. č. 2 144. Rosická báňská spol., Boží požehná-
ní, Zastávka, dar prof. Jaroslava Jičínského. 
Foto Kateřina Uksová

Obr. 1
Zleva: Důlní bezpečnostní karbidová
(acetylenová) lampa z dolu Habsburk
v Mostě, 1905, patent Wolf, výrobce
Stuchlik, inv. č. 2 136. Davyho důlní
bezpečnostní olejová lampa, druhá po-
lovina 19. století, výrobce Hughes
Brothers, Scranton, Pennsylvania,
USA, inv. č. 42 864. Fleissnerova důl-
ní indikátorová benzinová zvučící
lampa, typ 712 Siegfried, 20. léta 20.
století, výrobce Friemann & Wolf, Bo-
hatice, inv. č. 7 364. Pielerova důlní
indikátorová lihová lampa, Friemann
& Wolf, 80. – 90. léta 19. století, inv.
č. 37 819. Foto Kateřina Uksová

(dále FÚ). V roce 2007 podal PDN cel-
kem 9 FÚ a od roku 2008 do roku 2013
celkem 8 FÚ. Od roku 2013 podává
odštěpný závod ODRA přiznání k dani
z nemovitých věcí jednomu FÚ. Výše
uvedená přiznání k dani z nemovitostí
včetně přiznání do roku 2014 byla vy-
hotovena a podána FÚ v papírové for-
mě. Od roku 2015 odštěpný závod
ODRA podává přiznání k dani z nemo-
vitých věcí FÚ pro MSK, ÚzP Ostra-
va I elektronicky (ve formátu .xml) da-
tovou zprávou, která je opatřena uzná-
vaným elektronickým podpisem.
Placení daně

Daň z nemovitých věcí má proti ji-
ným jednu odlišnost – platí se dopředu.
Daň, která přesáhla částku 5 000 Kč, je
splatná ve dvou stejných splátkách do
31. 5. a do 30. 11. zdaňovacího období
(celou výši daně lze zaplatit i najednou
do 31. 5.). Pokud je částka nižší než
5 000 Kč, musí se zaplatit nejpozději do
31. 5. zdaňovacího období. Výjimku
mají poplatníci, kteří provozují země-
dělskou výrobu a chov ryb. Ti pak platí
daň ve dvou splátkách (k 31. 8. a 30. 11.
zdaňovacího období).

Výlučným příjemcem výnosů daně
jsou obce, zatímco správu daně zajišNuje
stát prostřednictvím FÚ.

Platba daně z nemovitých věcí uhra-
zená odštěpným závodem ODRA od ro-
ku 2003 dosud je zpracována formou
tabulky a sloupcového grafu.

Z grafu jsou patrny všechny změny,
které byly v daném období realizovány:
1. Nejvyšší platba daňové povinnosti

(2,7 mil. Kč) byla uhrazena v roce
2003, tj. po nabytí majetku od spo-
lečnosti OKD, a. s.

2. V letošním roce je daňová povinnost
1,3 mil. Kč, tj. 51,6% pokles ve srov-
nání s rokem 2003 i přesto, že došlo
k nárůstu základních sazeb daně z ne-
movitostí od roku 2010

3. Zjevný nárůst daňové povinnosti me-
zi roky 2009 – 2010 je způsoben
hlavně zdvojnásobením základní saz-
by daně u staveb a pozemků mimo

pozemků využívaných zejména pro
zemědělství (tj. orné půdy, chmelnic,
vinic, zahrad, ovocných sadů, trva-
lých travních porostů, hospodářských
lesů a rybníků s intenzívním a prů-
myslovým chovem) a v menší míře
navýšením majetku o nemovitosti
v areálu Václav, který byl získán be-
zúplatným převodem.

4. V letech 2003 – 2015 je patrný trvalý
pokles daně z nemovitostí, který byl
způsoben převody majetku a demoli-
cí staveb v areálech.

5. V období let 2008 až 2009 je vidět
stagnace daně z nemovitostí z důvo-
dů snížení převodů nemovitostí v dů-
sledku celosvětové finanční krize
v roce 2008.

6. V roce 2012 došlo dle platné legisla-
tivy k převedení zpevněných ploch
z daně ze staveb do daně z pozemků
se zavedením druhu „Y“ (jedná se
o zjevný nárůst daně z pozemků a po-
kles daně ze staveb).

7. Nárůst daňové povinnosti v roce
2016 v porovnání s rokem 2015 je
způsoben hlavně navýšením místního
koeficientu – dvojnásobkem stanove-
ným obcí Karviná pro všechny ne-
movitosti na území celé obce.

Závěr
Za celé sledované období musel

odštěpný závod ODRA podávat každý
rok nové PDN z důvodu nabytí majet-
ku, úbytku majetku, změn nájemních
vztahů, demolic staveb aj., které výpo-

čet daně z nemovitých věcí ovlivňují.
Daňová povinnost uhrazená o. z.
ODRA za uplynulé 14leté období jeho
činnosti činí celkem 26,6 mil. Kč, z to-
ho daň z pozemků činí 5,3 mil. Kč a daň
ze staveb činí 21,3 mil. Kč.

Odštěpný závod ODRA má nyní ve
své správě celkem 432 pozemků, 57
zpevněných ploch a 94 staveb, vše si-
tuované ve 21 katastrálních územích
Moravskoslezského kraje. Celková stá-
vající rozloha pozemků je 166,7 ha, tj.
52,8 % z původní nabyté výměry.

Milan Matolák, oddělení evidence
nemovitostí a GIS, o. z. ODRA
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Obr. 3
Vývojová řada důlních lamp
Elektrosvit – KV– Svítidla
A – Osobní důlní svítidlo typ 16623 H,
Elektrosvit, n. p., závod Karlovy Vary,
vyvinuté koncem 60. let, s drobnými
modifikacemi vyráběné do konce tisí-
ciletí.
B – Osobní důlní svítidlo pro báňské
záchranáře T 1004.02, KV – Svítidla
s LED diodami, s certifikací bezpeč-
nosti do výbušného prostředí ATEX
M1.
C – T 1002.09, KV – Svítidla, 2005, in-
tenzita osvětlení 2000 lx /m, hmotnost
1,9 kg, první osobní důlní svítidlo
s použitím LED jako zdroje světla vy-
robené v ČR s bezpečnostní kategorií
M2.
D – T 1005.01, KV – Svítidla, a. s.,
2008, intenzita osvětlení 2600 lx /m,
0,8 kg, první osobní důlní svítidlo
s LED a NiMH akumulátory vyrobené
v ČR s bezpečností do kategorie M2.
E – T 1005.01A, KV – Svítidla, a. s.,
2010, intenzita 3 200 lx /m, hmotnost
0,9 kg, bezpečnost M2.
F – T 1005.03, KV – Svítidla, a. s.,
2014, intenzita 3 200 lx /m, hmotnost
0,7 kg, bezpečnost M1 je nejmoderněj-
ší důlní lampa vyvinutá na území ČR.
Foto Kateřina Uksová
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Z hornických sbírek NTM Obr. 1
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Státní podnik DIAMO
a

Český báňský úřad
ve spolupráci s

Těžební unií 
a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu
pořádají odborné setkání

HORNICKÉ SYMPOZIUM 2016
5. - 6. října 2016 – Divadlo Antonína Dvořáka Příbram

úterý 4. října 2016 

17:00 - 19:00 – WELCOME DRINK
v prostorách Hornického muzea v Příbrami na dole Anna

středa 5. října 2016 

9:00 - 10:00 – REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ SYMPOZIA

10:00 - 17:30 – ODBORNÝ PROGRAM SYMPOZIA

19:00 - 24:00 – SPOLEČENSKÝ VEČER
v sále Sokolovny v Příbrami

čtvrtek 6. října 2016

9:00 - 14:00 – ODBORNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Témata sympozia, přihlášku a veškeré organizační informace najdete na 

www.hornickesympozium.cz 

Den horníků
Vedení státního podniku DIAMO, vedení odštěpného závodu 

Těžba a úprava uranu a odborové organizace 

působící v oblasti Stráže pod Ralskem

Vás zvou na oslavy 

Dne horníků
konané

16. září 2016 od 15 hodin
v KD U Jezera ve Stráži pod Ralskem

Z programu: 
slavnostní zahájení, oficiální část, vystoupení Klubu přátel Zlatých Hor, 

volná zábava (velký sál – kapely Krakatit a Koneckonců; vinárna – diskotéka)

Odjezdy autobusů směr Česká Lípa a Liberec ve 24 hodin

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemnou zábavu!
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