
Tìžba uranové rudy zaèala v okolí Stráže pod Ralskem na pøelomu
60. a 70. let 20. století na tøech ložiscích. Na ložisku Stráž pod
Ralskem a èásti ložiska Hamr pod Ralskem (vyluhovací pole VP 6)
byla použita metoda podzemního loužení pomocí zøedìné kyseliny sí-
rové (tzv. chemická tìžba). Uranové zrudnìní se nachází v ceno-
manském souvrství tvoøeném pískovci o stáøí 94–100 milionù let.
Nad cenomanskými pískovci se nachází nepropustné horniny a nad
nimi až 300 m mocné pískovce turonského souvrství (stáøí 90–94 mi-
lionù let). Podzemní voda vázaná v turonských pískovcích je využí-
vána jako voda pitná. Aèkoli tìžba uranové rudy probíhala v ceno-
manských pískovcích, došlo bìhem chemické tìžby i k druhotnému
zneèištìní turonské podzemní vody. Zpùsoby, jakými byla podzemní
voda zneèištìna, jsou:
1. úniky technologických (loužících) roztokù pøi poruchách povrcho-

vých rozvodù a ze skladù, zásobníkù chemikálií (prasklé povrcho-
vé potrubí, úniky pøi manipulaci s chemikáliemi, úniky ze zpraco-
vatelských technologií);

2. úniky technologických (loužících) roztokù z netìsných vtláèecích vrtù.
Zneèištìní turonské podzemní vody zbytkovými technologickými

roztoky po tìžbì uranu v prostoru vyluhovacích polí a v tìsném okolí
je možno rozdìlit na dva typy. Na plošné, ostøe neohranièené zneèiš-
tìní s nižším obsahem zneèišt’ujících látek. Sanace tohoto zneèištìní
byla v malém mìøítku provádìna již od osmdesátých let 20. století.
Kromì plošného zneèištìní se na vyluhovacích polích vyskytují i ost-
øe prostorovì ohranièená místa zneèištìní s vysokým obsahem zne-
èišt’ujících látek, pro které se používá termín èoèky. Sanace první
èoèky na vyluhovacích polích VP 8F a VP 9D zaèala v srpnu 1998.
Od konce roku 2003 probíhá sanace celkem 6 èoèek.

Sanaèní zásah spoèívá v odèerpání zbytkových technologických
roztokù a jejich následném vyèištìní pomocí povrchových technolo-
gií. V minulosti byla pro èištìní s rùznou mírou úspìšnosti využívána
øada technologií, napø. neutralizaèní technologie nebo technologie
elektrodialýzy. V souèasnosti jsou vyèerpané turonské zbytkové tech-
nologické roztoky zpracovávány následujícími zpùsoby:
1. èištìní v technologii NDS 6 (neutralizaènì dekontaminaèní stanice 6);
2. èištìní v technologii NDS 10 (neutralizaènì dekontaminaèní stani-

ce 10);
3. vtláèení do cenomanského souvrství prostøednictvím vrtù hydro-

bariéry Stráž.
V rámci sanace je provádìno i pravidelné sledování chemického

složení èerpaných turonských zbytkových technologických roztokù
a nezneèištìných turonských podzemních vod. Toto vzorkování se
provádí odbìry vzorkù prostøednictvím èerpacích a pozorovacích
hydrogeologických vrtù. Èetnost vzorkování se pohybuje od 1x za
mìsíc až po 1x za pololetí. Kromì odbìrù vzorkù se provádí i pravi-

delný monitoring úrovnì hla-
din.

Úplná analýza rizik týkající
se jenom turonského hornino-
vého prostøedí nebyla nikdy
zpracována. V roce 1997 byla
zpracována Ústavem jaderného
výzkumu, a. s., Analýza rizik,
kde byly v závìrech navrženy
doèasné parametry a jejich cí-
lové limitní hodnoty pro ukon-
èení sanace turonského horni-
nového prostøedí. Parametry
sanace a jejich cílové hodnoty
byly stanoveny na základì za-
jištìní pøijatelné kvality vody
ve vrtu MI-6T v jímacím úze-
mí Mimoò. Z tohoto dùvodu
byla v prùbìhu let 2016 a 2017
zpracována nová úplná Analý-
za rizik. Úèelem této analýzy
rizik bylo, na základì zhodno-
cení dosavadního prùbìhu sa-
nace a výsledkù dalších prove-
dených prùzkumných a vý-
zkumných prací, posoudit ak-
tuální rozsah zneèištìní tu-
ronských podzemních vod
zbytkovými technologickými
roztoky, vyhodnotit míru rizika
spojenou s jeho existencí a po-
soudit realizovaná opatøení
k jeho eliminaci. Hlavním cí-
lem bylo stanovení a zdùvod-

nìní klíèových parametrù sanace a je-
jich cílových hodnot pro sanaci tu-
ronského horninového prostøedí.
Analýza rizik byla provádìna v sou-
ladu s Metodickým pokynem Minis-
terstva životního prostøedí „Analýza
rizik kontaminovaného území“ a se
závaznou osnovou zprávy stanove-
nou vyhláškou è. 369/2004 Sb.,
o projektování, provádìní a vyhodno-
cování geologických prací. Výsledky
provedených prací je možné shrnout
v následujících bodech:
1. Na základì vyhodnocení všech

dostupných skuteèností lze kon-
statovat, že hlavní zneèišt’ující lát-
kou jsou amonné ionty, a to jak
z hlediska potenciálního ohrožení
využívaných vodních zdrojù pitné
vody, tak i vodních a na vodu vá-
zaných ekosystémù Plouènice
a jejích pøítokù. Dalšími zneèišt’u-
jícími látkami jsou hliník, man-
gan, železo, nikl a beryllium.

2. Za souèasného stavu zneèištìní
existuje reálné, vysoké a nepøija-
telné riziko ohrožení jak vodních
zdrojù hromadného zásobování
obyvatel pitnou vodou v okolí

mìsta Mimoò (vrt MI- 6T), tak i vodních a na vodu vázaných eko-
systémù horní Plouènice a jejích pøítokù Svéboøického
a Ploužnického potoka.

3. Uvedené pøíjemce rizik, tj. vodárensky využívaný zdroj MI-6T
a vodní a na vodu vázané ekosystémy Plouènice, lze pokládat za
nejvýznamnìjší. Ostatní pøíjemci rizik budou ovlivnìni ménì než
výše uvedení.

4. Navržený rozsah a cílové hodnoty parametrù sanace jsou uvedeny
v tabulce è. 1. Návrh cílových hodnot sledovaných parametrù je za-
ložen na stanovení cílové støední koncentrace (mediánu) a souèas-
nì její maximálnì pøijatelné hodnoty ze souboru výsledkù vzorko-
vání za celý kalendáøní rok.

5. Pro snížení rizika na pøijatelnou úroveò je doporuèena optimální
varianta sanace, spoèívající v sanaèním èerpání turonských zbytko-
vých technologických roztokù a jejich následném èištìní. Doba
èerpání a èištìní potøebná pro dosažení cílových hodnot parametrù
sanace je cca 12 let.

Tabulka è. 1: Cílové hodnoty parametrù sanace

Cílové hodnoty parametrù sanace byly zapracovány do dokumenta-
ce „Zmìna plánu likvidace loužících polí v dobývacím prostoru Stráž
pod Ralskem pro roky 2018 – 2040“. V kvìtnu 2018 probìhlo ústní
jednání za úèasti Obvodního báòského úøadu pro území krajù Libe-
reckého a Vysoèina a pøedpokládáme, že v prùbìhu èervna 2018 bude
vydáno rozhodnutí, kterým budou cílové hodnoty parametrù sanace
definitivnì schváleny.  

Mgr. Vladimír Ekert a Mgr. Michal Rakušan  
geologické oddìlení, o. z. TÚU

Mezinárodní expertní konference AMNT 2018

Parametr medián maximální pøijatelná hodnota
[mg.l-1] [mg.l-1]

Amonné ionty NH4
+ 2,8 200

Sírany SO4
2- 300 1 000

Celkové rozpuštìné látky 500 2 000

Turonský sanaèní vrt VPCT-1401

Ve dnech 29.–30. kvìtna 2018 probìhlo v Berlínì roèní setkání
expertù na nukleární technologie AMNT 2018, na kterém mìl zastou-
pení také státní podnik DIAMO. Jedná se o nejvìtší sympozium ja-
derné energetiky v SRN a výroèní konferenci Nìmeckého atomového
svazu (DAtF), kde participovalo témìø 700 úèastníkù a pøes 50 vysta-
vovatelù. Hlavním tématem letošního setkání byla jaderná bezpeè-
nost a tzv. „decommissioning“, tedy vyøazování nukleárních reakto-
rù, což je vzhledem k místu konání konference velmi pøíhodné.

Realizaci èeského pavilonu zajistili pracovníci èeského velvysla-
nectví v Nìmecku v èele s obchodním radou PhDr. Tomášem Ehle-
rem, MBA. Nutno øíci, že se o nás výbornì postarali. Za DIAMO,

s. p., se konference zúèastnil Ing. Vojtìch Vokál, který s sebou pøive-
zl dvì plakátové prezentace, z nichž první pøibližovala odštìpné zá-
vody státního podniku a jejich èinnost a druhá seznamovala zájemce
s fungováním Mezinárodního školicího støediska. Kromì státního
podniku DIAMO v èeském pavilonu prezentovali své firmy zamìst-
nanci spoleèností ÚJV Øež, a. s., Škoda JS, a. s., FJFI ÈVUT Praha
a Èeskou republiku pak reprezentovali zástupci ambasády.

Èeský stánek navštívil také velvyslanec Èeské republiky v Nìmec-
ku Mgr. Tomáš Jan Podivínský spolu s prezidentem DAtF a èlenem

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

DIAMO

Dnes v listě:

OBČASNÍK ROČNÍK XXIII  (XL)       ČÍSLO  6 ČERVEN 2018

❖ SANACE TURONU V KONTEXTU ANALÝZY RIZIK ❖ MEZINÁRODNÍ EXPERTNÍ KONFERENCE AMNT 2018 ❖ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZAMĚSTNANCŮ S. P. DIAMO ❖ OTEVŘENÍ HORNICKÉ KULTURNÍ PAMÁTKY NA JESENICKU ❖ BOWLING CUP DIAMO 2018 ❖ DOKONČENY ÚPRAVY BUDOVY

STROJOVNY TĚŽNÍHO STROJE V AREÁLU BEZRUČ ❖ ❖ UZÁVĚRKA  4. 6. 2018

Koncentrace amonných iontù v prostoru turonských èoèek v roce 2017

Sanace turonu v kontextu analýzy rizik



dozorèí rady PreussenElektra GmbH Dr. Ralfem
Güldnerem, kterým zástupci èeských firem prezen-
tovali svoji èinnost a možnosti pro navázání kon-
taktù v rámci setkání.

Nejzajímavìjší výstupy z pøednášek AMNT
a trendy ve smìøování nìmecké jaderné energetiky
se dají shrnout v následujících bodech:
1. Ústup od jaderné energetiky (Atomausstieg)

v SRN je nezvratný a ani jaderné elektrárny (JE)
4. generace nemají šanci získat podporu veøej-
nosti. Tlak zájmových skupin proti JE (a pøede-
vším snaha se zviditelnit) zùstává silný –  para-
doxnì protestují a podávají žaloby i proti povo-
lení na jejich uzavírání a vyøazování.

2. Dùležitým tématem pro nìmeckou vládu i prùmysl
je udržení jaderných schopností a know-how, což
však s ohledem na Atomausstieg, resp. neatraktivi-

tu oborù jaderné fyziky a techniky, bude obtížné.
Èeská ambasáda nabídla v této souvislosti DAtF
spolupráci a využití èeských kapacit a know-how
a zároveò akcentovala význam zapojení èeských
subjektù do vyøazování reaktorù v SRN.

3. Spolková vláda a Nìmecký spolkový snìm se
v následujících letech budou zabývat hledáním
koneèného jaderného úložištì. Výbìr lokality má
být ukonèen do roku 2031, úložištì zprovoznìno
2050–2055, což je dle vìtšiny odborníkù nereál-
ný termín. Dalšími body zájmu jsou povolení no-
vých doèasných úložišt’, revize Atomového zá-
kona ve smyslu odškodnìní provozovatelù JE za
urychlený Atomausstieg a mezinárodní arbitráž
se spol. Vattenfall kvùli Atomausstiegu.

PhDr. Tomáš Ehler, MBA 
obchodní rada Velvyslanectví ÈR v Berlínì  

Ing. Vojtìch Vokál
odbor mezinárodní spolupráce, ØSP  

Mìsto Zlaté Hory dokonèilo rekonstrukci a práce
na zpøístupnìní hornické kulturní památky – støe-
dovìké Poštovní štoly. Slavnostním otevøením
16. kvìtna 2018 zaèala nová éra jednoho z hlavních
dùlních dìl ve zlatohorském rudním revíru, který
nabízí laické i odborné veøejnosti hned nìkolik hor-
nických rarit. Státní podnik DIAMO se podílel na
pøípravách jako správce dùlních dìl v revíru a od-
borný dohled.

„Nejvìtší chloubou je replika døevìného zaøízení,
které èerpalo z dolu vodu. Postavili ji odborníci po-
dle mapy z roku 1770 a je funkèní. Èást mihadlové-
ho èerpadla ze 17. století byla ve štole zachována.
Jedná se o unikátní zaøízení v Èeské republice. Vì-
øíme, že Poštovní štola se stane atraktivním místem
pro turisty, ale i školní výlety a exkurze,“ uvedl pøi
slavnostním zahájení starosta Zlatých Hor Milan
Rác. Podìkoval státnímu podniku DIAMO i dalším
institucím a firmám za spolupráci.

Práce na zpøístupnìní štoly byly zahájeny v roce
2013. Byl postaven portál štoly a bylo vyèištìno
nìkolik set metrù dùlních chodeb, do kterých
vstoupil èlovìk po nìkolika staletích. V rámci
II. etapy probìhl rozsáhlý archeologický prùzkum,
bylo nalezeno více než 600 ks nálezù. Mìsto také
nechalo pøeložit nìkteré historické dokumenty
z muzea ve Vídni.

„Máme na starosti desítky hlavních dùlních dìl
v tomto revíru a tìší nás, že alespoò pro nìkteré
z nich se našlo nové využití a mohou tak pøispìt
k rozvoji regionu. Poštovní štola je hornicky
i geologicky zajímavým místem s uchovanou dobo-
vou atmosférou,“ øekl závodní dolu Jan Kotris ze
státního podniku DIAMO. Slavnostního aktu se
úèastnil také øeditel odštìpného závodu GEAM Pa-
vel Koscielniak, další zástupci státního podniku
a pøedstavitelé státních institucí, spolupracujících
firem a regionu.

Mìsto Zlaté Hory požádalo státní podnik
DIAMO o pøevod štoly do svého vlastnictví v bøez-
nu 2012. Po nabytí do majetku mìsta 20. kvìtna
2013 byla štola geodeticky zamìøena a byla vypra-
cována projektová dokumentace sanaèních a re-
kultivaèních prací s cílem zpøístupnìní Poštovní
štoly k prohlídkovým úèelùm. V èervnu roku 2015
byl veøejnosti otevøen první okruh veøejných pro-
hlídek. Cílem však bylo rozšíøení základního
prohlídkového okruhu a zejména zachování zbytkù
pùvodních historických zaøízení a pùvodního rázu
prostor a možnost využití vytvoøených a sanova-
ných prostor pro instalaci a provoz exponátù histo-
rické èásti dolu.

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců s. p. DIAMO

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá,
státní podnik DIAMO se podílel na přípravách

Dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v úèinnost „NAØÍ-
ZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranì
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajù a o volném pohybu tìchto údajù
a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení
o ochranì osobních údajù)“, známé pod zkratkou
GDPR (General Data Protection Regulation – také
jako Obecné naøízení o ochranì údajù), které má
za cíl zajistit vyšší ochranu osobních údajù fyzic-
kých osob.

Pod GDPR spadají jakékoli informace, které se
Vás týkají jakožto fyzické žijící osoby. Patøí sem
napøíklad Vaše jméno, datum a místo narození,
adresa bydlištì, èíslo obèanského a øidièského
prùkazu, pasu a dalších prùkazù, vzdìlání, fotogra-
fie, email, telefon, DIÈ fyzické osoby nebo infor-
mace o Vašem zdraví apod.

Zvláštními (citlivými) osobními údaji mohou
být údaje vypovídající o rasovém èi etnickém pù-
vodu, politických názorech (nikoliv èlenství v poli-
tické stranì), náboženském vyznání èi filozofickém
pøesvìdèení nebo èlenství v odborech, sexuální ori-
entaci, zdravotním stavu, trestní historii apod.

Vysvìtlení nìkterých základních pojmù:
1 Správce osobních údajù

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27
Stráž pod Ralskem, IÈO: 00002739, DIÈ:
CZ00002739, zapsán v obchodním rejstøíku vede-
ném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
AXVIII, vložka 520, (dále jen „správce“) Vás tím-
to v souladu s èl. 12 GDPR informuje o zpracování
Vašich osobních údajù a o Vašich právech.
2 Zákonnost zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme, je-li zpracování
nezbytné pro splnìní smlouvy, právní povinnosti, pro
ochranu Vašich životnì dùležitých zájmù, pro splnì-
ní úkolu provádìného ve veøejném zájmu, pro úèely
našich oprávnìných zájmù nebo v pøípadì, že jste
nám udìlil/a souhlas se zpracováním osobních údajù
pro konkrétní úèel a po dobu uvedenou v souhlasu.
3 Rozsah zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v ja-
kém nám je poskytnete, a to v souvislosti s uzavøe-
ním smluvního èi jiného právního vztahu s námi,
nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme
je v souladu s platnými právními pøedpisy èi k pl-
nìní zákonných povinností správce.

4 Kategorie osobních údajù  
• adresní a identifikaèní údaje, zejména jméno, pøí-

jmení, datum narození,  bydlištì, kontaktní údaje
(zejména telefon, e-mail)

• údaje týkající se a související s pracovním pomì-
rem zamìstnance

• popisné údaje (napø. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnìní smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec pøíslušných zákonù

zpracovávané v rámci udìleného souhlasu ze stra-
ny zamìstnance (zpracování portrétních fotografií
aj.)

5 Kategorie pøíjemcù osobních údajù
• státní a jiné orgány v rámci plnìní zákonných po-

vinností stanovených  pøíslušnými právními pøed-
pisy

• osobní údaje mohou být zpøístupnìny tøetím stra-
nám poskytujícím služby servisní podpory infor-
maèních systémù, docházkových a podobných
systémù

6 Úèel zpracování osobních údajù
• plnìní povinností a uplatòování práv zamìstnava-

tele v souvislosti s pracovním pomìrem zamìst-
nancù, za úèelem vedení mzdového úèetnictví, ja-
kož i za  úèelem odvodu daní, poplatkù a prová-
dìní povinných odvodù na sociální,  zdravotní,
pøípadnì úrazové nebo jiné pojištìní

• plnìní jiných našich zákonných povinností
• ochrana našich práv
• jednání o smluvním vztahu
• plnìní smlouvy uzavøené s Vámi
• archivnictví vedené na základì zákona
• ochrana Vašich životnì dùležitých zájmù
• úèely obsažené v rámci Vámi udìleného souhlasu
7 Záznamy o èinnostech zpracování

V souladu s èl. 30 GDPR vedeme Záznamy
o èinnostech zpracování, ve kterých jsou pro jed-
notlivé èinnosti zpracování konkretizovány katego-
rie Vašich osobních údajù, právní dùvody a úèely
zpracování apod. Záznamy o èinnostech zpracová-
ní jsou dostupné v síti Intranet nebo u zamìstnance
odpovìdného za GDPR na s. p. DIAMO.
8 Zpùsob zpracování a ochrany osobních údajù

Zpracování osobních údajù provádíme v našem
sídle a poboèkách jednotlivými povìøenými za-
mìstnanci, pøíp. zpracovatelem. Ke zpracování do-
chází prostøednictvím výpoèetní techniky, popø.

i manuálním zpùsobem u osobních údajù v listinné
podobì za dodržení všech bezpeènostních zásad
pro správu a zpracování osobních údajù. Za tímto
úèelem jsme pøijali technicko-organizaèní opatøení
k zajištìní ochrany osobních údajù, zejména opa-
tøení, aby nemohlo dojít k neoprávnìnému nebo
nahodilému pøístupu k osobním údajùm, jejich
zmìnì, znièení èi ztrátì, neoprávnìným pøenosùm,
k jejich neoprávnìnému zpracování, jakož i k jiné-
mu zneužití osobních údajù.
9 Doba zpracování osobních údajù

V souladu se lhùtami uvedenými v našem spiso-
vém a skartaèním øádu èi v pøíslušných právních
pøedpisech jde o dobu nezbytnì nutnou k zajištìní
práv a povinností plynoucích jak ze závazkového
vztahu, tak i z pøíslušných právních pøedpisù.
10 Vaše práva

Máte právo požadovat pøístup k Vašim osobním
údajùm, jejich opravu nebo výmaz, popøípadì ome-
zení zpracování a vznést námitku proti zpracování,
stejnì jako právo na pøenositelnost údajù. Máte
právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním
osobních údajù, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost
u Úøadu pro ochranu osobních údajù.

V pøípadì uplatnìní jakéhokoliv výše uvedeného
práva Vás bez zbyteèného odkladu písemnì infor-
mujeme o zpùsobu vyøízení Vaší žádosti.
11 Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajù je:
Ing. František Heømánek:
e-mail: gdprrsp@diamo.cz
telefon: 487 894 337

Zpracování osobních údajù vlastních zamìst-
nancù nebo jiných fyzických osob provádíme již
øadu let v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb.,
o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Postupovat a pracovat s osobními údaji
dle pøísnìjších pravidel smìrnice GDPR pro nás
není zásadní zmìnou, která by nás zaskoèila. Veš-
keré informace související s touto tematikou jsou
zpøístupnìny všem zamìstnancùm na intraneto-
vých stránkách s. p. DIAMO.

Ing. František Heømánek
zamìstnanec odpovìdný za GDPR 

na s. p. DIAMO, ØSP
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Ve støedu 16. kvìtna 2018 byla na poradì vedení státního podniku
DIAMO ve Stráži pod Ralskem pøedložena, projednána a pøijata
souhrnná informace o výsledcích monitoringu a stavu složek život-
ního prostøedí v oblastech pùsobnosti státního podniku a jeho
odštìpných závodù za rok 2017.

Elektronická verze souhrnné informace je pro zájemce dostupná
na intranetových stránkách s. p. DIAMO na adrese http://rspsp1/oe
a pro širší veøejnost je k dispozici na webových stránkách
www.diamo.cz.

1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
1.1 Vodní hospodáøství 

Státní podnik DIAMO v roce 2017 spravoval 72 výpustných profi-
lù, pøes které do recipientù a kanalizací vypustil celkem 27 428 744 m3

vod. 
Dva výpustné profily, kde došlo v uplynulém roce k úpravì vy-

pouštìní vod (instalace vápenného lože a sedimentaèní jímky na loka-
litì Støíbro), byly pøevedeny do profilù typu èištìných dùlních vod.

Tabulka è. 1.1–1 Vypuštìné množství vod podle profilù 

Èištìné dùlní vody jsou vody, které byly zbaveny kontaminace
v technologickém zaøízení (v èistírnì dùlních vod (ÈDV), dekontami-
naèní stanici (DS) aj.) a na jehož výpustném profilu jsou rozhodnutím
vodoprávního úøadu stanoveny podmínky a zpùsob vypouštìní dùl-
ních vod vèetnì limitu a bilance vypuštìného zneèištìní. 

Neèištìné dùlní vody jsou vody pøímo èerpané nebo gravitaènì
vytékající z dùlních dìl bez následného èištìní. 

Odpadní a srážkové vody jsou vody vypouštìné pøes technologic-
ké zaøízení (èistírnu odpadních vod (ÈOV), retenèní nádrž, odluèovaè
ropných látek aj.) do recipientù nebo bez èištìní do kanalizací pøísluš-
ných municipalit. 

Do celkového objemu nakládání s vodami jsou pro úèely tohoto
souhrnného materiálu zapoèteny veškeré vody, které byly v rámci
DIAMO, s. p., vypuštìny do životního prostøedí, tj. vody odpadní,
srážkové a dùlní vody po tìžbì uranu, rud a uhlí. 

Tabulka è. 1.1–2 Pøehled nakládání s vodami podle odštìpných závodù

VOJ – vnitøní organizaèní jednotka státního podniku DIAMO

Odkalištní a prùsakové vody uvedené v tabulce è. 1.1–2 jsou vo-
dami dùlními, které jsou úèelovì a historicky sledovány samostatnì.

Tabulka è. 1.1–3 Množství vypuštìných dùlních vod po tìžbì 
uranu, rud a uhlí 

Celkové množství všech vypuštìných vod bylo proti pøedchozímu
roku 2016 o 0,1 mil. m3 nižší, což pøedstavuje pokles o cca 0,5 %.
Množství vypuštìných vod je závislé zejména na atmosférických
srážkách, jejich charakteru v daném roce a místních hydrogeologic-
kých pomìrech. Vývoj roèních úhrnù atmosférických srážek v lokali-
tách jednotlivých odkališt’ ukazuje graf è. 1.1–4. Úhrn atmosfé-
rických srážek na devíti srážkomìrných stanicích DIAMO, s. p., byl
v roce 2017 proti pøedchozímu roku vyšší o 15 %. 

Pitná voda byla dodána do vìtšiny areálù z veøejných vodovod-
ních sítí v množství 69 135 m3. Pouze v areálech dolu chemické tìžby
Stráž pod Ralskem a na lokalitì Zlaté Hory bylo odebráno 168 800 m3

vod z vlastních zdrojù. Užitková a provozní voda je zajišt’ována
z vodních tokù, vodovodních sítí, odbìrem podzemních vod nebo se
používá dùlní voda po dekontaminaci. Spotøebováno bylo 336 045 m3

tìchto vod.

Graf è. 1.1–1 Vývoj množství vypuštìných dùlních vod podle èištìní

Graf è. 1.1–2 Vývoj vypuštìného množství dùlních vod 
podle tìžených surovin

Graf è. 1.1–3 Vývoj množství vypuštìných dùlních vod 
podle odštìpných závodù

Graf è. 1.1–4 Vývoj roèních úhrnù atmosférických srážek podle
odštìpných závodù

1.2 Poplatky ve vodním hospodáøství 

Za vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a za odbìry pod-
zemních vod nad stanovené limity byly odvedeny pøedepsané poplatky
v celkové výši 1 971 745 Kè.

Tabulka è. 1.2–1 Výše poplatkù za nakládání s vodami 

* Nevznikla poplatková povinnost podle § 88 odst. 2, resp. § 90 odst. 1
a 2, zákona è. 254/2001 Sb.

Graf è. 1.2–1 Vývoj poplatkù za odbìr podzemní vody 
a vypouštìní vod odpadních

1.3 Pøehled èinnosti na úseku nakládání s vodami 

Kromì standardnì vedených vodoprávních jednání ve vìci získání po-
tøebných rozhodnutí orgánù státní správy a samosprávy (vypouštìní a od-
bìry vod, provoz vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu, územní
a stavební rozhodnutí a kolaudaèní souhlasy k vodním dílùm) a provádì-
ných oprav, údržby a èištìní (ÈDV, DS, technologických celkù, vodo-
vodních a kanalizaèních øadù apod.) byly na úseku nakládání s vodami
v uplynulém roce realizovány a øešeny následující akce a události. 

Ve Stráži pod Ralskem byla uvedena do provozu nová kanalizace
dešt’ových vod z parkovištì administrativní budovy øeditelství o. z. TÚU
s gravitaènì-sorpèním odluèovaèem ropných látek, zakonèená v retenèní
nádrži. U dvou nádrží BÈ-65 ÈOV areálu bývalé chemické úpravny byly
vymìnìny pøepadové høebínky a vyèištìna byla èást betonového koryta
obtokového kanálu Plouènice. Provádìna byla také pravidelná likvidace
ojedinìlých výskytù invazních rostlin – netýkavky žláznaté (Impatiens
glandulifera) a tøapatky døípaté (Rudbeckia laciniata) v areálech o. z.
a podél spravované èásti vodního toku Plouènice. Na toku Plouènice byly
zaznamenány dva první stupnì povodòové aktivity, a to ve dnech 21. až
23. 2. 2017 a 29. 10. 2017. 

Na ložisku Pøíbram bylo provedeno mìøení množství kalù a volné vo-
dy v odkališti Bytíz a obnoveno ukládání kalù do kazet na západní stranì
odkalištì. V jámì è. 19 byla za pomoci závodní báòské záchranné služby

odstranìna èást
pøekážek bránících
volnému zapouštì-
ní èerpadel. 

Na Zadním Cho-
dovì se uskuteènil
pokus se záchytem
226Ra ve volnì vyté-
kajících dùlních vo-
dách z ložiska na ra-
šelinì a zeolitu (blí-
že v kap. 2.3) a pro-
vádìna byla likvida-

ce invazních rostlin, pøedevším bolševníku velkolepého (Heracleum mante-
gazzianum) v provozním areálu. 

V Okrouhlé Radouni bylo vymìnìno celkem 150 bm pøeèerpávacího
potrubí do sedimentaèních nádrží a výtlaèného potrubí z jámy è. 9. 

Na lokalitì Horní Slavkov byl èištìn pøivadìè dùlních vod na ÈDV
a dokonèeny práce na akci Vyèištìní systému odvodnìní Krásný Jez. 

Ve Støíbøe bylo na výtoku ze štoly Prokop opraveno prùtoèné vápen-
cové lože. 

V Kutné Hoøe probíhaly demolice objektù areálu dolu a opraven byl
propustek na toku Šífovka. V závìru roku došlo ke skokovému nárùstu
hladiny dùlní vody v dolovém poli a neøízenému výtoku neèištìných dùl-
ních vod pøes štolu 14 pomocníkù do toku Beránka. Pøíèinou byl pravdì-

podobnì propad stropù nebo blokù nad nìkterou z vydobytých komor
Turkaòského pásma v blízkosti jámy Turkaòk. Okamžitým opatøením
bylo zvýšení provozu ÈDV na maximum a montáž uzavírací armatury na
výtoku ze štoly. Zvýšena byla rovnìž èetnost odbìru vzorkù pro zajištìní
kontroly nad zneèištìním. 

Na ložisku Rožná bylo vyraženo 271 bm odvodòovací štoly R3 (cel-
kem již 1 194 bm) a dokonèena ražba zbývajících 10 bm svislého komína
(celková výška 36 m). V rámci sanace odkalištì K I – 2. etapa pokraèova-
la pokládka a zásyp drenážního potrubí do rýhy zajištìné záporovým pa-
žením. Na závodì Chemická úpravna (ZCHÚ) byla zkolaudována inves-
tièní akce Iontová výmìna – 1. etapa (eluce) technologie èištìní dùlních
vod z ložiska Rožná. 

V Ostravì byl zkolaudován rozvod pitné vody a požárního zabezpeèe-
ní v areálu Hrušov a nový rozvod vody a kanalizace v areálu Alexander. 

Na úseku nakládání s vodami bylo ze strany orgánù státního odborné-
ho dozoru v uplynulém roce provedeno celkem 31 kontrol, které v oblas-
ti pùsobnosti odštìpných závodù DIAMO, s. p., nezjistily žádné závažné
závady.

2 HYDROGEOLOGIE 

Na vybraných lokalitách ve správì odštìpných závodù DIAMO, s. p.,
je spolu se sledováním povrchových vod provádìn také monitoring pod-
zemních a dùlních vod. Systematicky se kromì hladinových parametrù
zvodní dotèených oblastí sleduje jejich chemizmus ve vztahu k možnos-
tem šíøení kontaminace životním prostøedím v èase.

2.1 Lokality o. z. TÚU Stráž pod Ralskem 

V širším okolí Stráže pod Ralskem, ovlivnìném chemickou i hlubin-
nou tìžbou uranu, probíhá systematické mìøení volných hladin a piezo-
metrických úrovní. Sledovány jsou také stanovené chemické parametry
zbytkových technologických roztokù (ZTR) a dùlních a podzemních vod
køídových kolektorù. Tìžbou v minulosti byla primárnì kontaminována
cenomanská zvodeò a sekundárním zneèištìním byl postižen kolektor tu-
ronský. V okolí odkalištì Stráž pod Ralskem v sousedním tlusteckém
bloku je monitorována též coniacká zvodeò. 

Od roku 2001 pokraèuje zatápìní podzemí bývalého Dolu
Hamr I (DH I). Hlavní smìr proudìní ZTR a podzemní vody v severo-
východní èásti strážského bloku je dán depresní kotlinou DH I. V prosin-
ci roku 2017 byla volná hladina cenomanské zvodnì v centru deprese na
úrovni 245,5 m n. m. Postupnému zvyšování hladiny napomáhalo také
vtláèení ZTR (alkalického slivu) z technologií NDS ML a NDS 10 pro-
støednictvím vrtù do pøedpolí dolového pole DH I. Celkem bylo za rok
2017 do podzemí vtlaèeno 1,35 mil. m3 v prùmìrném množství
2,56 m3.min–1. V severních a severovýchodních èástech od centra depre-
se v blízkosti strážského zlomu hladina cenomanské zvodnì ještì ne-
nastoupala ke stropu cenomanského kolektoru. Hladinové pomìry ceno-
manského kolektoru jsou patrné z obrázku è. 2.1–1. Obrázek è. 2.1–2 pak
uvádí rozdíl hladin cenomanské zvodnì mezi prosincem roku 2016 a pro-
sincem roku 2017.

Obrázek è. 2.1–1 Hydroizopiezy cenomanské zvodnì ve strážském
bloku (stav k prosinci 2017) 

Obrázek è. 2.1–2 Rozdíl piezometrické úrovnì ZTR a podzemní
vody cenomanské zvodnì ve strážském bloku v období mezi 12/2016
a 12/2017  

V ploše vyluhovacích polí (VP) dolu chemické tìžby došlo v prùbìhu
roku 2017 ke vzestupu piezometrické úrovnì ZTR a podzemní vody ceno-
manského kolektoru (0 až 13 m). Na vìtšinì VP byl v prùbìhu uplynulého
roku udržován rozdíl hladin cenomanské a turonské zvodnì v rozmezí 35
až 50 m, èímž bylo zamezeno pøetoku ZTR mezi zvodnìmi. V ceno-
manské zvodni je udržována podbilance (pøevládá èerpání nad vtláèením)
a smìr proudìní ZTR udává hydraulická deprese vytvoøená ve støedu VP.
V roce 2017 dosahovala výtlaèná hladina cenomanské zvodnì v centru
deprese nejnižší úrovnì pod 240 m n. m. Vzhledem k zatápìní podzemí
DH I bylo udržování požadované piezometrické hladiny cenomanské
zvodnì v areálu VP podmínìno provozem hydrobariér Stráž a Svéboøice.

Mìøení na odkališti Bytíz

Vysvìtlivky:

izolinie rozdílu piezometrické úrovně
ZTR a podz. vody v cenomanské zvodni
ve strážském bloku v období mezi 
prosincem 2015 a prosincem 2016 [m]

hlavní tektonické linie

sídla

Poplatky 
o. z. TÚU    o. z. GEAM    o. z. SUL    o. z. ODRA Celkem

za / VOJ [Kè]

Vypouštìní 
odpadních vod

0* 25 054 1 167 331 0* 1 192 385

Odbìr 
podzemních vod

706 745 72 615 0* 0* 779 360

Celkem 706 745 97 669 1 167 331 0* 1 971 745

Oblast tìžby uran rudy uhlí Celkem

Dùlní vody  [m3.rok-1] 11 947 102 7 822 502 7 380 075 27 149 679

Vody/VOJ
o. z. TÚU o. z. GEAM o. z. SUL o. z. ODRA Celkem[m3.rok-1]

Dùlní 2 614 981 6 234 157 10 991 344 6 106 439 25 946 921

Odkalištní 0 171 733 285 167 0 456 900

Prùsakové 270 969 346 225 128 664 0 745 858

Odpadní,
srážkové 138 347 81 737 6 168 52 813 279 065

Celkem 3 024 297 6 833 852 11 411 343 6 159 252 27 428 744

Vysvìtlivky:

izolinie piezometrické úrovně ZTR a podz.
vody v cenomanské zvodni [m n. m.]

hlavní tektonické linie

plocha vyluhovacích polí DCHT
a dobývací bloky dolů DH I a DK I
plocha strážského bloku

sídla
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Typ vod Poèet profilù Vypuštìný objem [m3.rok-1]

Èištìné dùlní vody 24 15 286 093

Neèištìné dùlní vody 30 11 863 586

Odpadní a srážkové vody 18 279 065

Celkem 72 27 428 744
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Za rok 2017 bylo z VP a rozptylu cenomanské zvodnì vyèerpáno témìø
3,03 mil. m3 ZTR a vyvedeno 143 774 t kontaminantù, vyjádøeno
v rozpuštìných látkách (RL).

Nejvyšší koncentrace síranù (50 000 až 60 000 mg.l–1 SO4
2–) byly v uply-

nulém roce lokalizovány pouze
v jižní èásti VP 8C. V prostoru
centrálních, jihovýchodních, již-
ních a jihozápadních vyluhova-
cích polí došlo vlivem provádìné
sanace horninového prostøedí
k poklesu koncentrací SO4

2–. Za-
znamenány nebyly žádné závaž-
né zmìny koncentrací stanove-
ných parametrù ZTR a dùlních
a podzemních vod cenomanské
zvodnì, které by vedly k úpra-
vám režimu èerpání a vtláèení,
pøípadnì k úpravám vlastního
plánu monitoringu. 

V pøevážné ploše turonského
kolektoru došlo v prùbìhu roku
k poklesu hladiny podzemní vo-
dy a ZTR, kdežto v oblasti severních VP, DH I a na severovýchodì v blíz-
kosti lužické poruchy došlo naopak k mírnému vzestupu hladiny. K nejdy-
namiètìjším zmìnám hladinových pomìrù docházelo v prostoru VP
ovlivnìném èerpáním. Ohnisko nejvyšších koncentrací SO4

2– nad
500 mg.l–1 v rámci celoplošné kontaminace turonské zvodnì se nachází na
kontaktu polí VP 7B, VP 10A, VP 10B a VP 14. Koncentrace SO4

2– pøe-
sahující 2 500 mg.l–1 jsou monitorovány již jen v èoèce v prostoru VP
12B. Intenzivní èerpání z èoèek kontaminaci efektivnì eliminuje a kvalita
dùlních a podzemních vod turonské zvodnì se výraznì zlepšuje. Za rok
2017 bylo z turonského kolektoru vyèerpáno pøes 1,94 mil. m3 ZTR a vy-
vedeno 1 076 t kontaminantù (vyjádøeno v RL). 

V okolí odkalištì bývalé chemické úpravny Stráž pod Ralskem je po-
drobnì monitorována coniacká zvodeò tlusteckého bloku. V roce 2017
byly hladinové pomìry ve vìtšinì sledovaných vrtù srovnatelné s výsled-
ky pozorování v roce pøedchozím. Hydrochemická situace podloží je rov-
nìž stabilní a plošnì velmi málo promìnlivá.

2.2 Lokality o. z. GEAM Dolní Rožínka 

V oblasti uranového ložiska Rožná jsou kromì povrchových výpustí
monitorovány dùlní vody ve vrtech v okolí odkališt’ K I a K II. Dùlní vo-
dy v okolí odkalištì K I byly v roce 2017 sledovány prostøednictvím 39
vrtù. Koncentrace 238U je ve vìtšinì vrtù pod mezí detekce, zvýšená kon-
centrace SO4

2– (3 000 mg.l–1) je dlouhodobì monitorována u vrtu 508 B,
který je èerpán zpìt do drenážního systému odkalištì. Pøechodné zvýšení
koncentrací 238U a SO4

2– zaznamenané v podzemních vodách vrtu 522
v roce 2016 se v uplynulém roce již nepotvrdilo. Okolí odkalištì K II by-
lo monitorováno 18 vrty, prùmìrné koncentrace 238U byly v prùbìhu roku
2017 vìtšinou pod mezí detekce, mírnì zvýšená prùmìrná objemová akti-
vita 226Ra byla pozorována v jednom vrtu, prùmìrná koncentrace SO4

2–

pøesahující 1 000 mg.l–1 byla zjištìna rovnìž v jediném vrtu. Celkovì se
jeví hydrogeochemická situace dùlních vod okolí odkališt’ K I a K II jako
pøíznivá bez vìtších výkyvù hodnot sledovaných parametrù. Rovnìž
v monitorovacích vrtech a studních pod odvalem R I nedošlo v prùbìhu
roku 2017 k významnému zhoršení kvality vody. V obcích Rožná, Habøí,
Dolní a Horní Rožínka, Milasín a Bukov probíhá jednou roènì kontrolní
monitorování kvality vody ve studních. Výsledky monitoringu sledova-
ných parametrù nevykázaly v uplynulém roce žádné zmìny. 

Na lokalitách Licomìøice, Olší-Drahonín a Jasenice-Pucov jsou mo-
nitorovány podzemní vody ve
vrtech a studních. V roce 2017
nedošlo k výrazným zmìnám
jejich chemizmu, stav je stabi-
lizovaný, nedošlo k ovlivnìní
podzemních vod vodami
dùlními a hodnoty sledova-
ných parametrù byly srovna-
telné s pøedchozími roky. 

Na lokalitách Bìstvina
a Oslavany je hydrochemická
situace dlouhodobì stabilizo-
vaná, bez výraznìjších zmìn a negativního vlivu na životní prostøedí. 

Podzemní vody na lokalitì Zlaté Hory jsou monitorovány prostøednic-
tvím 3 vrtù situovaných v údolí Zlatého potoka pod rekultivovaným odka-
lištìm O3. Výsledky analýz za rok 2017 neprokázaly negativní vliv odkalištì
na kvalitu podzemních vod. 

2.3 Lokality o. z. SUL Pøíbram 
Hladina dùlní vody v zatopených dùlních dílech uranového ložiska

Pøíbram je ovlivòována zejména úhrnem atmosférických srážek. První
ètvrtletí roku 2017 bylo ve srovnání s pøedchozími lety z tohoto pohledu
velmi podprùmìrné. V únoru byla zaznamenána nejnižší hladina dùlních
vod, a to na úrovni 420,7 m n. m. Srážkovì nejvydatnìjší byl mìsíc èerven,
kdy hladina dosáhla roèního maxima, tj. 428,3 m n. m. Prùmìrný pøítok do
ložiska èinil pouhých 77,6 l.s-1, což je nejnižší zaznamenaná hodnota od
roku 2008. Jámou è. 19 bylo z ložiska vyèerpáno 1,87 mil. m3 a jámou
è. 11A 338 tis. m3 dùlních vod, které byly následnì èištìny na ÈDV. Malá
èást vod je gravitaènì odvádìna do øeky Kocáby z šurfu è. 55. V uplynu-
lém roce nebyly zaznamenány výrazné zmìny sledovaných parametrù dùl-
ních vod a dlouhodobý trend dokládá pokles koncentrací 238U a 226Ra. 

Na lokalitì Zadní Chodov jsou dùlní vody pokusnì vypouštìny bez èištìní
do vodoteèe z vrtu HVM-1. Koncentrace 238U mají trvale klesající trend, v ro-
ce 2017 se pohybovaly v intervalu od 0,06 do 0,13 mg.l–1. Hodnoty objemové
aktivity 226Ra se v hodnoceném období pohybovaly v rozpìtí od cca 500 do
1 850 m.Bq.l–1, dlouhodobý trend se však jeví jako stagnující až mírnì klesají-
cí. S ohledem na døíve již zjištìnou lokální kumulaci 226Ra v sedimentech me-
lioraèní strouhy pod výtokem z vrtu HVM-1 bylo v období kvìtna až záøí
2017 úspìšnì testováno využití sorpèních materiálù (zeolitù) s cílem snížit
koncentraci 226Ra ve vytékající dùlní vodì. Posouzení vhodnosti využití sor-

bentù pro doèištìní dùlních vod bude pøedmìtem dalších studií. Na lokalitì je
provozován také pøirozený mokøadní systém, kterým protékají vypouštìné
dùlní vody, jejichž složení je sledováno a pravidelnì vyhodnocováno. 

Na zatopeném ložisku Vítkov II je hydrochemická situace dlouhodobì
stabilní, vypouštìné dùlní vody nemìly v roce 2017 zásadní dopad na ži-
votní prostøedí. 

V ložisku Okrouhlá Radouò je hladina dùlní vody udržována èerpáním
z jámy è. 9 na úrovni 527,5 m n. m. Výron z prostoru komína 
VK5-3/0-11 nebyl od roku 2011 zaznamenán. Koncentrace 238U a 226Ra
v roce 2017 korelují s dlouhodobì klesajícím trendem. V uplynulém roce
pokraèovaly práce na pøípravách projektu odvodòovacího vrtu, kterým bu-
de umožnìno gravitaèní odvedení a jímání dùlních vod v jednom centrál-
ním místì. 

Na lokalitì Kutná Hora je prùbìžnì sledován vliv zatopeného dolu
Turkaòk na okolí. Podzemní vody jsou monitorovány ve vrtech a studních
v kvartérních i køídových sedimentech za úèelem zjištìní možného ovlivnìní
tìchto zvodní dùlní vodou. V prùbìhu roku 2017 nedošlo k výrazným zmì-
nám koncentrací sledovaných parametrù a jejich stav je dlouhodobì stabilní. 

Na lokalitì Hájek u Karlových Varù jsou vody vytékající z výsypky býva-
lého lomu kontaminovány chlorovanými látkami. Výsledky monitoringu za
rok 2017 jsou srovnatelné
s výsledky roku pøedcho-
zího, v dlouhodobém ho-
rizontu mají koncentrace
kontaminantù mírnì kle-
sající trend. V prùbìhu
roku probíhaly práce na
pøípravì lokality k reali-
zaci sanaèního projektu. 

V oblasti Mydlovar
jsou kontaminací nejví-
ce zasaženy oblasti ji-
hozápadnì od odkalištì K III a jižní až jihozápadní oblasti od odkalištì
Triangl, které není ve správì DIAMO, s. p. Pùvod zneèištìní pochází
z odkališt’ bývalé úpravny uranových rud MAPE Mydlovary (vysoké ob-
sahy amonných a sodných iontù) a z pozùstatkù tìžby lignitu (rozpuštìné
kovy) s dominantním vlivem dùlních vod. Jižní èást území mùže být
ovlivnìna také strusko-popílkovými smìsmi uloženými v odkališti Trian-
gl. Kontaminací jsou ovlivnìny podzemní vody v oblasti severozápadní
hranice kalojemu K IV/D. V dotèeném území jsou potvrzeny výskyty ky-
selých vod, zvýšené koncentrace kovù (Al, As, Ni, Be, Fe a Mn), síranù,
chloridù, amonných iontù a rozpuštìných látek. Hydrochemická situace
podzemních vod je na lokalitì Mydlovary systematicky monitorována
a øešena v rámci projektu sanace. Sít’ monitorovacích bodù byla v roce
2017 rozšíøena o 3 nové vrty v prostoru bývalého lignitového dolu Václav,
rozsah monitorovaných ukazatelù byl v rámci optimalizace celkovì sní-
žen – eliminovány byly analýzy nìkterých látek u vrtù, které vykazovaly
dlouhodobì velmi nízké koncentrace. V uplynulém roce bylo na lokalitì
monitorováno 54 vrtù a 1 studna, pøièemž výsledky potvrdily oèekávanou
úroveò zneèištìní srovnatelnou s pøedchozími lety. 

2.4 Lokality o. z. ODRA Ostrava 

S ohledem na provoz uhelných dolù, zejména v karvinské èásti horno-
slezské pánve, jsou èerpány dùlní vody z ostravské dílèí pánve vodní já-
mou Jeremenko (VJJ) a z petøvaldské dílèí pánve vodní jámou Žofie
(VJŽ). Kontinuálnì se sledují hladinové pomìry v jámách Jeremenko 3,
Žofie 5/4 a Odra 2. V roce 2017 bylo z VJJ vyèerpáno a vypuštìno do toku
Ostravice témìø 5,07 mil. m3 a z VJŽ bylo vyvedeno do Rychvaldské struž-
ky témìø 1,04 mil. m3. Výsledky monitoringu uplynulého roku potvrdily
trend prùbìžnì se snižujících koncentrací síranù v dùlních vodách VJJ
a zjistily ponìkud rozkolísané hodnoty koncentrací železa. V dlouhodobém
horizontu se však kvalita dùlních vod z VJJ trvale zlepšuje. Dùlní vody
VJŽ jsou negativnì zatíženy mírným nárùstem objemové aktivity 226Ra, aè
v prùbìhu roku 2017 byl zaznamenán znaèný pokles tìchto hodnot. 

Na lokalitì skládky odpadù bývalé rafinerie olejù – laguny OSTRAMO
v Ostravì – Mariánských Horách – jsou monitorovány vody lagun R0,
R1, R2, R3 a jejich okolí kontaminované pøedevším NEL, sírany, žele-
zem, hliníkem a dalšími polutanty. Celková hydrogeologická situace je
dlouhodobì øešena v rámci Projektu pøeklenovacího ochranného èerpání
a monitoringu v prostoru lagun OSTRAMO, realizovaného sdružením ex-
terních spoleèností. Zajišt’ován je zde nezbytný rozsah prací k zamezení
šíøení kontaminace do okolí, než bude pøistoupeno k dalším etapám sa-
naèních prací. V dotèeném prostoru je vybudován systém èerpacích a za-
sakovacích vrtù, jejichž provozem je minimalizováno šíøení kontamino-
vané podzemní vody zejména severním a severozápadním smìrem v dù-
sledku netìsnosti podzemní milánské stìny. Srážkové vody dotují pod-
zemní vody uvnitø lagun a generují tak vznik solanek. Vody z lagun jsou
spolu s podzemními vodami odèerpávány, èištìny a následnì vyvádìny
do kanalizace. Èást podzemních vod z ochranného drénu je èerpána
a èištìna na dekontaminaèní stanici a zasakována zpìt.

3 OVZDUŠÍ

3.1 Stacionární zdroje zneèišt’ování ovzduší 

DIAMO, s. p., provozoval v roce 2017, stejnì jako v pøedchozích dvou
letech, 17 vyjmenovaných stacionárních zdrojù zneèišt’ování ovzduší,
uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší, ve
znìní pozdìjších pøedpisù a 139 stacionárních zdrojù zneèišt’ování
ovzduší, které nepodléhají zákonu o ochranì ovzduší.

Tabulka è. 3.1–1 Pøehled stacionárních zdrojù zneèišt’ování ovzduší

* Stacionární zdroje zneèišt’ování ovzduší uvedené v pøíloze è. 2 k záko-
nu è. 201/2012 Sb. 

Vyjmenované spalovací zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedstavuje 10
spalovacích stacionárních zdrojù, kterými jsou 2 výtopny – Stráž pod
Ralskem a ZBZS (kód 1.1) a 1 záložní zdroj (kód 1.2) na o. z. TÚU, 2 ko-
telny – ZCHÚ a R I (kód 1.1) a 2 záložní dieselagregáty (kód 1.2) na o. z.
GEAM, a 3 kotle v kotelnì areálu Jeremenko (kód 1.1) na o. z. ODRA. 

Vyjmenované jiné zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedstavuje 7 ostat-
ních stacionárních zdrojù, kterými jsou vysokoteplotní redukce oxidu
dusíku (kód 11.3) na o. z. TÚU, výduchy technologie hlavní výroby
ZCHÚ (kód 11.5), povrchová úprava tryskáním (kód 4.12), technologic-
ké èistírny odpadních vod (kód 2.6), technologie zpracování døeva
R I (kód 7.7) a skládka TKO Bukov (kód 2.2) na o. z. GEAM a odkalištì
Mydlovary (kód 11.1) na o. z. SUL. 

Nevyjmenované spalovací zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedstavuje
127 spalovacích zaøízení pro lokální vytápìní provozních a správních
objektù odštìpných závodù. 

Nevyjmenované jiné zdroje zneèišt’ování ovzduší pøedstavuje
12 ostatních stacionárních zdrojù, kterými jsou absorpce amoniaku na
NDS 10 a na NDS ML, pøíprava vápenného mléka na NDS 10 a na NDS
ML, vápenné hospodáøství NDS 6, sušárna uranového koncentrátu výrob-
ního úseku è. 2 na o. z. TÚU, mlýnice ZCHÚ, vìtrací stanice R4 a R6, od-
kalištì K I a K II a sušárna uranového koncentrátu na o. z. GEAM a hlav-
ní dùlní ventilátor a degazaèní stanice VJJ a VJŽ na o. z. ODRA. 

3.2 Emise a poplatky ze stacionárních zdrojù 

Úroveò emisních koncentrací zneèišt’ujících látek, vypouštìných ze sta-
cionárních zdrojù provozovaných DIAMO, s. p., má dlouhodobì sestupnou
tendenci a trvale se pohybuje hluboce pod stanovenými limity. 

Celkový pokles emisí proti pøedchozímu roku byl v roce 2017 proká-
zán u všech sledovaných zneèišt’ujících látek (TZL, NOx, SO2, CO, CO2,
NH3, CH4). Pokles emisí tuhých zneèišt’ujících látek (TZL) byl zazname-
nán rovnìž na odkalištích o. z. SUL v Mydlovarech, které zde vznikají
v dùsledku intenzívního návozu a ukládání sanaèních a rekultivaèních
materiálù. Roèní emise TZL, vypoètené metodikou schválenou rozhod-
nutím Krajského úøadu Jihoèeského kraje è. j. KUJCK
70286/2013/OZZL ze dne 19. 12. 2013, zde dosáhly hodnoty 8,62 t, což
je o 1,49 t ménì než v roce 2016.

Tabulka è. 3.2–1 Pøehled emisí a poplatkù 

* Suma poplatkù za zneèišt’ující látky za všechny vyjmenované stacio-
nární zdroje v rámci provozovny zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru
(dle § 15 odst. 5 zákona è. 201/2012 Sb.) 

Na základì emitovaného množství zpoplatnìných zneèišt’ujících látek
(TZL, SO2, NOx) byly podle § 15 odst. 5 zákona o ochranì ovzduší vy-
poèteny poplatky za zneèišt’ování v kalendáøním roce 2017. Celková výše
poplatkù za jednotlivé provozovny, s výjimkou provozovny o. z. SUL
v Mydlovarech, èinila ménì než 50 000 Kè a podle § 15 odst. 8 zákona ne-
vznikla DIAMO, s. p., povinnost podat poplatkové pøiznání a zneèišt’ující
látky jsou tím od poplatkù osvobozeny. 

Souhrnná provozní evidence za vyjmenované stacionární zdroje o. z.
a poplatkové pøiznání za provozovnu v Mydlovarech byly v zákonem sta-
novené lhùtì podány pøíslušnému krajskému úøadu prostøednictvím in-
tegrovaného systému plnìní ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostøedí www.ispop.cz. 

Zjišt’ovány, vykázány a ovìøeny byly také emise skleníkových plynù –
oxidu uhlièitého (CO2) – na tøech energetických spalovacích zaøízeních
(kotelna o. z. GEAM s tepelným pøíkonem 44,95 MW, výtopna o. z.
TÚU s tepelným pøíkonem 45,00 MW a záložní zdroj elektrické energie
o. z. TÚU – dieselagregát o tepelném pøíkonu 0,375 MW), provozova-
ných v souladu s povolením k emisím CO2 podle zákona è. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Tabulka è. 3.2–2  Emise CO2 a roèní bilance povolenek 

* Alokované množství povolenek pro 5. rok obchodovacího období 2013
až 2020. 

** Odpovídá množství emisí, které bylo vykázáno v pøedchozím roce po-
stupem podle zákona è. 383/2012 Sb. 

Ze tøí spalovacích zaøízení o celkovém instalovaném tepelném pøíkonu
90,325 MW bylo v roce 2017 emitováno celkem 27 960 t CO2, což je
o 1 858 t ménì než v roce pøedchozím a o 10 963 t více, než bylo aloko-
váno povolenek pro emise skleníkových plynù pro 5. rok obchodovacího
období 2013 až 2020. Pokles množství emisí CO2 souvisí s nižší spotøe-
bou paliva v dùsledku snížení výroby tepelné energie. Rozdíl v alokova-
ném množství povolenek a vykázaném množství emisí CO2 byl pokryt ze
zùstatkù povolenek na úètech zaøízení uspoøených v pøedchozích letech. 

Uvolòování dùlních plynù – metanu (CH4) a oxidu uhlièitého (CO2) –
do ovzduší je systematicky monitorováno na vodní jámì Jeremenko a na
vodní jámì Žofie o. z. ODRA Ostrava. Zjišt’ované hodnoty jsou dlouho-
dobì nízké a koncentrace ve výdušných dùlních vìtrech jsou pod pøípust-
nými mezemi. V roce 2017 dosáhly prùmìrné absolutní exhalace CH4 na
VJJ 1 512 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,05 % a na VJŽ
1 875 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,06 %. Hodnoty exhalací CO2
na VJJ dosáhly 3 893 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,13 % a na
VJŽ 4 231 m3.24 h–1 s prùmìrnou koncentrací 0,12 %. 

Radiaèní zátìž životního prostøedí byla sledována podle programù mo-
nitorování schválených Státním úøadem pro jadernou bezpeènost (SÚJB).
Vyhodnocení výsledkù monitorování velièin, parametrù a skuteèností

VOJ / ZZO
Vyjmenované* Nevyjmenované

spalovací jiné spalovací jiné

o. z. TÚU 3 1 0 6

o. z. GEAM 4 5 118 4

o. z. SUL 0 1 1 0

o. z. ODRA 3 0 8 2

Souèet 10 7 127 12

Celkem 17 139

VOJ / Vykázané Pøidìlené* Vyøazené** Meziroèní 

Spalovací množství množství množství bilance 

zaøízení emisí CO2 povolenek povolenek emisí CO2
[t.rok-1] [EUA] [EUA] [t]

o. z. TÚU 17 285 9 033 18 068 - 783

o. z. GEAM 10 675 7 964 11 750 - 1 075

Celkem 27 960 16 997 29 818 - 1 858
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POKRAČOVÁNÍ NA STR. 5

VOJ / ZZO
Zneèišt’ující látka  [t] Poplatky 

TZL NOX SO2 CO        NH3 CH4
celkem* [Kè]

o. z. TÚU 0,005 0,060 12,860 0,922 - - 22 100

o. z. GEAM 0,006 - 3,874 0,394 2,749 0,139 6 700

o. z. SUL 8,620 - - - - - 54 400

o. z. ODRA - - 0,172 0,000 - - 300
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Ropucha v Bìstvinském rybníce

Mokøad u lomu Hájek

Mìøení pH a Eh 
vzorku ZTR
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dùležitých z hlediska radiaèní ochrany (dávkový pøíkon záøení gama, ek-
vivalentní objemová aktivita radonu, izotopy uranu U-238 (238U ) a radia
Ra-226 (226Ra ) v prašném spadu a další) je provedeno v samostatných
zprávách (kódové oznaèení Z-03-ØP-sp-22-01) jednotlivých odštìpných
závodù a je zveøejnìno na webových stránkách www.diamo.cz.

Exhalacemi ze zdrojù zneèišt’ování ovzduší, provozovaných DIAMO,
s. p., nebyla v hodnoceném období zpùsobena ani vyèíslena žádná škoda
na lesních porostech. 

3.3 Pøehled èinnosti na úseku ochrany ovzduší 

V rámci preventivních opatøení byly pøed zahájením topné sezóny pro-
vedeny pravidelné revize a seøízení všech spalovacích stacionárních zdro-
jù, kontroly spalinových cest a úèinnosti spalování. Provedena byla rovnìž
jednorázová mìøení emisí prostøednictvím autorizované osoby, která potvr-
dila dodržování emisních limitù u všech vyjmenovaných stacionárních
zdrojù zneèišt’ování ovzduší provozovaných v rámci DIAMO, s. p. 

K významnému snížení celkové prašnosti v roce 2017 došlo vlivem
ukonèení tìžby a úpravy uranové rudy na ložisku Rožná o. z. GEAM
Dolní Rožínka a na provozu rekultivaèních a likvidaèních prací (PRLP)
Mydlovary o. z. SUL Pøíbram pøedevším v dùsledku nižších návozù sa-
naèních a rekultivaèních materiálù na odkalištì. Sekundární prašnost je eli-
minována zkrápìním prašných ploch a deponovaných sanaèních materiálù
a postupným snižováním povrchu prašných pláží rekultivací odkališt’. 

Na o. z. ODRA Ostrava je již od roku 2006 využívána geotermální
energie èerpaných dùlních vod z VJJ (instalována 3 tepelná èerpadla
o celkovém výkonu 79,5 kW) v kombinaci s plynovou kotelnou pro vytá-
pìní provozních a správních objektù areálu Jeremenko. Provozem 2 te-
pelných èerpadel v kombinaci s plynovou kotelnou (vytápìní objektu
è. 115) se v uplynulém roce snížila spotøeba zemního plynu na pouhých
127 m3, èímž se uspoøilo 20 654 m3 plynného paliva a dosáhlo se vý-
znamného poklesu emisí zneèišt’ujících látek. Eliminace uvolòování me-
tanu do ovzduší z degazaèní stanice na vodní jámì Žofie je od roku 2007
zajišt’ována jeho spalováním v kogeneraèní jednotce (KJ). V roce 2017
bylo z degazaèní stanice využito 439 602 m3 100% CH4. Celkem bylo
v KJ spáleno 1 443 356 m3 100% CH4, èímž bylo vyrobeno 6 179 MWh
silové elektøiny dodané do elektrické distribuèní rozvodné soustavy
a 5 441 GJ tepla, které bylo využito k vytápìní objektù v areálu Žofie. 

Využíváním geotermální energie dùlních vod a spalováním metanu tr-
vale o. z. ODRA pøispívá, vedle významné úspory neobnovitelných zdro-
jù, také k žádoucímu snižování celkové zátìže ovzduší zneèišt’ujícími lát-
kami v ostravské oblasti. 

V rámci projektu komplexního øešení problematiky metanu ve vazbì
na stará dùlní díla byly v ostravské èásti OKR instalovány jednotlivé bez-
peènostní prvky (odplyòovací vrty, drenážní odplyòovací systémy, moni-
torovací systémy aj.). Výsledky kontrolního mìøení CH4 a CO2 v pùdním
vzduchu (metanscreening) v uplynulém roce prokázaly, že díky pøijatým
opatøením je více než 25 % logických územních celkù ostravské èásti
ostravsko-karvinského revíru nyní bez nebezpeèí ohrožení nekontrolova-
telnými výstupy dùlních plynù na povrch. 

Výsledky monitoringu ovzduší prokázaly, že provozní èinností
DIAMO, s. p., nedošlo v uplynulém roce k pøekroèení stanovených emis-
ních limitù a exhalacemi ze zdrojù zneèišt’ování ovzduší nebyly zpùsobe-
ny, vyèísleny ani uplatnìny žádné emisní škody. 

Na úseku ochrany ovzduší bylo v uplynulém roce ze strany orgánù
státního odborného dozoru (OI ÈIŽP Èeské Budìjovice, OI ÈIŽP Hav-
líèkùv Brod, OI ÈIŽP Liberec, KÚ Libereckého kraje, KHS Libereckého
kraje – územní pracovištì Èeská Lípa, SÚJB – regionální pracovištì Ka-
menná) provedeno 15 kontrol, z toho 1 na o. z. GEAM Dolní Rožínka,
3 na o. z. SUL Pøíbram a 11 na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem. Provedené
kontroly v oblasti ochrany ovzduší nezjistily závady, s výjimkou kontro-
ly OI ÈIŽP Èeské Budìjovice na o. z. SUL Pøíbram – PRLP Mydlovary,
která shledala, že na odkališti KIV/R rekultivovaném externí firmou ne-
bylo v dobì kontroly zajištìno omezení sekundární prašnosti. Èeská in-
spekce životního prostøedí (ÈIŽP) zahájila s provozovatelem stacionární-
ho zdroje øízení o pøestupku podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona o ochranì
ovzduší, proti kterému se provozovatel v souladu se správním øádem
v zákonné lhùtì odvolal.

4 KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO 
MATERIÁLU 
Výsledky monitoringu kontaminace míst, resp. pùdy a biologického

materiálu, za uplynulý rok 2017 neprokázaly významné šíøení nebo ná-
rùst zneèištìní a potvrdily dlouhodobì konsolidovaný stav s probíhající-
mi procesy pøirozené atenuace. V jednotlivých oblastech a lokalitách je
pak situace následující.

4.1 Lokality o. z. TÚU Stráž pod Ralskem 
Rozsah kontaminace pùd v tìžební oblasti Stráž pod Ralskem – Hamr

na Jezeøe byl s postupem zahlazování následkù hornické èinnosti vý-
znamnì snížen v dùsledku dokonèení sanace provozních areálù po hlubin-
né tìžbì a úpravì uranu. Potenciálním zdrojem kontaminace pùdy jsou
nyní pouze dílèí úniky technologických roztokù na vyluhovacích polích
bývalého dolu chemické tìžby, provozovaných v rámci sanace horninové-
ho prostøedí. Rozsah tohoto zneèištìní se bezprostøednì po úniku vyhod-
nocuje a na základì uniklého objemu, druhu závadné látky, objemu rozto-
ku vsáklého do pùdy a výsledku chemických analýz odebraných vzorkù
pùdy se stanovuje zpùsob sanace zasaženého místa. Pøi úniku vìtším než
1 m3 je mìøen pøíkon fotonového dávkového ekvivalentu H

.
X v kontami-

nované oblasti a pøi pøekroèení hodnoty 0,5 µSv.h–1 následuje vymístìní,
odvoz a uložení kontaminované pùdy do odkalištì Stráž pod Ralskem. 

V uplynulém roce došlo v dùsledku prasklin ve svárech polyetylénové-
ho potrubí k 5 únikùm technologických roztokù. Uniklý objem, resp. ob-
jem roztokù vsáklých do pùdy, se v jednotlivých pøípadech pohyboval od
0,1 m3 do 0,8 m3 a v jednom pøípadì dosáhl 4,0 m3 s hodnotou
H
.

X,max 0,15 µSv.h–1. Zneèištìní pùdy bylo tedy eliminováno in situ
neutralizací mletým vápencem na pH = 5,5 bez nutnosti vymístìní a sa-
naèního zásahu. 

Vliv ukonèené tìžby a úpravy uranové rudy v lokalitì Stráže pod
Ralskem je dlouhodobì monitorován a vyhodnocován, zejména pak
s ohledem na potenciál kumulace radionuklidù v životním prostøedí

v rámci potravního øetìzce. Moni-
torována je kvalita povrchových
vod toku Plouènice, analyzovány
jsou dnové sedimenty toku
a vzorky biologických materiálù. 

Zjištìné hodnoty hmotnostní
aktivity pøírodního uranu U
(AM,U < 0,139 Bq.g–1suš.) a izo-
topu radia Ra-226 (AM,

226
Ra

< 0,198 Bq.g–1suš.) v dnových se-
dimentech Plouènice se pohy-
bovaly hluboce pod vyšetøovací-
mi referenèními úrovnìmi 
(AM,U = 0,60 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra

= 0,60 Bq.g–1suš.).
Analýzy obsahu radionuklidù

v mase a kostech ryb z Plouènice
(AM,U < 0,104 Bq.g–1suš.,
AM,

226
Ra < 0,030 Bq.g–1suš.)

a v kulturních plodinách (obilniny, zelenina) pìstovaných na zemìdìlské
pùdì o. z. TÚU (AM,U < 0,100 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra < 0,030 Bq.g–1suš.)

v uplynulém roce neprokázaly jejich kumulaci v míøe významnì
ovlivòující kritickou skupinu obyvatel v okolních obcích a již dlouho-
dobì jsou zjišt’ovány pod vyšetøovacími referenèními úrovnìmi
(AM,U = 0,80 Bq.g–1suš., AM,

226
Ra = 0,20 Bq.g–1suš.). 

4.2 Lokality o. z. GEAM Dolní Rožínka 

Analýzy pùd a systematické monitorování ostatních složek ŽP v oblas-
ti Dolní Rožínka trvale prokazují, že v dùsledku tìžby a zpracování ura-
nové rudy na ložisku Rožná nedochází k poškozování životního prostøedí
ani šíøení kontaminace. V nejzatíženìjší lokalitì prùmyslovou èinností
o. z. GEAM, tj. v obci Rožná, je dlouhodobì zjišt’ováno pouze podlimitní
zneèištìní radionuklidy, které nepøedstavuje zátìž životního prostøedí
a obyvatel. 

Kontaminace biologického materiálu byla zjišt’ována stanovením
hmotnostní aktivity 238U a 226Ra ve vzorcích zemìdìlských plodin z oko-
lí tìžebního a úpravárenského provozu v Rožné a ve vzdálených lokali-
tách v katastru obcí Licomìøice, Skryje a Nalouèany. Analýza zemìdìl-
ských plodin (brambory, jeèmen, oves, tritikále), provedená SÚJCHBO,
v. v. i., v Kamenné, zjistila ve vzorcích hodnoty AM,

238
U < 1,46 Bq.kg–1

a AM,
226

Ra < 0,39 Bq.kg–1. Vyšetøovací referenèní úroveò objemové
aktivity pro 238U (AM,

238
U = 47,00 Bq.kg–1) a pro 226Ra

(AM,
226

Ra = 8,00 Bq.kg–1) v biologickém materiálu nebyla zdaleka dosa-
žena. Výsledky monitorování byly použity pro výpoèet roèní efektivní
dávky reprezentativní osoby.

4.3 Lokality o. z. SUL Pøíbram 

Zdroj kontaminace pùd a biologického materiálu na bývalých tìžeb-
ních lokalitách ve správì o. z. SUL Pøíbram pøedstavují zejména úložná
místa (odvaly, odkalištì) a prùsaky nebo výrony kontaminovaných dùl-
ních vod. Z výsledkù pravidelného sledování vyplývá, že nejrizikovìjší
jsou na Pøíbramsku prùsaky vod z odvalù po tìžbì uranu (odval š. è. 2,
9, 11A, 15 a 19) a odvaly, kde probíhá odtìžování a pøepracování na ka-
menivo (odval š. è. 16). Obdobná situace s uvolòováním radionuklidù do
životního prostøedí vlivem odtìžování odvalù je v Zadním Chodovì
a v nìkterých lokalitách Krušných hor. Zdrojem kontaminace v oblasti

Mydlovary jsou odkalištì bývalé
chemické úpravny uranových rud
a pozùstatky z tìžby lignitu. 

Vývoj kontaminace je dlouho-
dobì a systematicky monitorován
v oblasti bývalé tìžby uranových
rud Bytíz v lokalitì Dubenec.
Analyzovány jsou zde vzorky
pùd, zemin a biologického materi-
álu uvnitø i vnì území zaplavova-
ného vodami Dubeneckého poto-
ka. Zjištìné hodnoty pak slouží ke
stanovení úvazku efektivní dávky
z ingesce (vody, potraviny) pro
reprezentativní osobu, v dùsledku
využívání vod potoka pro zálivku
zemìdìlských plodin. 

Výsledky analýz vzorkù zemin
odebraných pøímo v záplavovém

území proti pøedchozímu roku zaznamenaly mírný pokles hmotnostní
aktivity 238U (AM,

238
U 203,00 Bq.kg–1) a 226Ra (AM,

226
Ra 97,00 Bq.kg–1),

ale v dlouhodobém sledování jen potvrdily setrvalý stav. Dílèí meziroèní
výkyvy jsou pøisuzovány vnìjším vlivùm, jako jsou zemìdìlské práce, hlu-
boká orba, pøívalové deštì apod. Naopak trvale sestupný trend kontaminace
(AM,

238
U 30,00 Bq.kg–1, AM,

226
Ra 23,00 Bq.kg–1) byl také v roce 2017 pro-

kázán v zeminách mimo záplavové území Dubeneckého potoka. Kontami-
nace zemìdìlských plodin (koøenová zelenina) zalévaných vodou inkrimino-
vaného toku se již dlouhodobì pohybuje pod mezí detekce nebo na úrovni pøí-
rodního radiaèního pozadí (AM,

238
U < 0,69 Bq.kg–1, AM,

226
Ra < 0,22 Bq.kg–1).

Významné riziko pøenosu radionuklidù v rámci potravního øetìzce tak
nebylo prokázáno. 

Systematicky monitorovaným tokem z pohledu ovlivnìní bývalou tìž-
bou nerostných surovin a vypouštìním dùlních vod z ÈDV I a II v oblas-
ti Pøíbram je také øeka Kocába. Ve spolupráci s doc. RNDr. Zdeòkem
Adámkem, CSc., z Ústavu biologie obratlovcù AV ÈR, v. v. i., jsou kaž-
doroènì sledovány fyzikálnì-chemické ukazatele kvality vody, vyhodno-
cováno druhové složení a stav makrozoobentosu a obsah tìžkých kovù
(Cu, Zn) a radionuklidù (238U, 226Ra). Z výsledkù za rok 2017, resp. za
uplynulých 11 let, vyplývá, že vlivem vypouštìných vyèištìných dùlních
vod došlo v profilu pod ÈDV II k výraznému zlepšení kvality vody v re-
cipientu s pøíznivými kyslíkovými pomìry (až 100% nasycení). Index
saprobity je lepší než v toku nad výpustí z ÈDV a nadále zùstává nemìn-
ný. Za jediný negativní vliv na tok lze považovat vyšší teplotu vypouštì-
ných dùlních vod, která narušuje pøirozený vývoj navazujícího rybnièní-
ho ekosystému, pøedevším pak v zimním období. Analýzou svaloviny
kapra obecného (Cyprinus carpio) z níže položeného rybníka Èervený

byl v roce 2017 opìtovnì prokázán nevýznamný obsah radionuklidù,
zjištìn byl mírný nárùst mìdi (Cu = 2,31 mg.kg–1) a neèekanì vysoký ob-
sah zinku (Zn = 151,0 mg.kg–1), jehož nárùst nelze uspokojivì vysvìtlit. 

V oblasti Zadní Chodov je lokalizována plošnì omezená kontaminace pùd
pøírodními radionuklidy, zpùsobená výronem dùlních vod v roce 2005 z do-
bývacího prostoru bývalého uranového dolu. Monitoring je zde dlouhodobì
zamìøen na obsah radionuklidù v pùdì a v popelu travin, sklízených jak v mís-
tech ovlivnìných výronem, tak i mimo nìj. V uplynulém roce byl ve vzorcích
pùdy z místa výronu dùlních vod zaznamenán pokles hmotnostní 
aktivity 238U (AM,

238
U = 985,00 Bq.kg–1) s mírným nárùstem hodnoty 226Ra

(AM,
226

Ra = 383,00 Bq.kg–1). Analýzy vzorkù travin (AM,
238

U < 2,04 Bq.kg–1,
AM,

226
Ra < 0,59 Bq.kg–1) pøinesly výsledky obdobné, jako v minulých le-

tech a potvrzují trend postupné atenuace, související s dlouhodobým osu-
šením místa výronu v dùsledku øízeného vypouštìní dùlních vod z ložiska
vrtem HVM1 do pokusného mokøadního systému. Kontaminace pùd je na
lokalitì stabilizována a nedochází
k jejímu dalšímu pøenosu do sle-
dovaných biologických materiálù. 

V oblasti Mydlovary je ve spo-
lupráci se Zemìdìlskou fakultou
Jihoèeské univerzity v Èeských
Budìjovicích provádìno sledová-
ní a vyhodnocování biosféry od-
kališt’, a to v pravidelném tøíletém
intervalu. Výsledky posledního
sledování z roku 2015 potvrdily
dlouhodobý trend postupného sni-
žování, resp. stabilizace, obsahu
tìžkých kovù ve sledovaných
vzorcích a neprokazují jejich vý-
znamný pøenos do potravního øe-
tìzce. Zvýšené limitní hodnoty
(molybden) byly minoritnì zazna-
menány ve vzorcích rostlin ros-
toucích pøímo na odkalištích
a u plodin pìstovaných v jejich
bezprostøední blízkosti. U tìžkých
kovù byl v rostlinách zaznamenán pouze podlimitní obsah a u drobných
savcù byly pøekroèeny limitní hodnoty nìkterých tìžkých kovù. Hodnoty
radionuklidù (uran, radium) jsou, jak u plodin, tak u biologických vzor-
kù, již trvale na hranici detekce. Další monitorování stavu biosféry bude
provádìno a výsledky vyhodnoceny ve zprávì za rok 2018. 

Vývoj kontaminace pùd a biologického materiálu vodami vytékajícími
z tìlesa výsypky bývalého lomu Hájek u Karlových Varù je dlouhodo-
bì sledován v rámci pøípravy finálního sanaèního opatøení. Z pravidel-
ných analýz vzorkù sedimentù Ostrovského potoka a vzorkù ryb, odchy-
cených z rybníkù Ostrovské rybnièní soustavy (rybník Horní Štít), stejnì
tak jako z dosud provedených výzkumných prací vyplývá, že i pøes pøetr-
vávající nepøíznivý vývoj kontaminace podzemních a povrchových vod
nejsou v potoèních sedimentech ani v biologickém materiálu z okolí vý-
sypky zachyceny významnì zvýšené hodnoty koncentrací zneèištìní
chlorbenzenu (CB) a hexachlorcyklohexynu (HCH). 

4.4 Lokality o. z. ODRA Ostrava 

Na Ostravsku bylo prostorovì omezené zneèištìní zemin a horninové-
ho prostøedí prokázáno v 8 lokalitách a areálech bývalých dùlních provo-
zù ostravské tìžební oblasti. Pøevážnì jde o zbytkové nadlimitní zneèiš-
tìní pùd nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) s hodnotami až
8 930 mg.kg–1, popø. polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU)
a povrchovì aktivními látkami (PAL). V areálu Trojice byly zjištìny tìž-
ké kovy (Pb, Hg), kyanidy (CN–

celk), benzen, toluen, etylbenzen, xylen
(BTEX) a fenoly. 

Z výsledkù prùzkumu a provedené analýzy rizik vyplývá, že význam-
ný sanaèní zásah k odstranìní ovìøeného zneèištìní si žádá areál Trojice
a Šverma – Mariánské Hory. Lokality Žofie a Barbora a areály
Koblov, Hrušov, Pokrok a Paskov patøí také mezi místa s pøetrvávající
kontaminací, avšak nepøedstavují významné riziko pro životní prostøedí
a obyvatelstvo s nutným sanaèním opatøením. K postupnému zlepšování
stavu trvale pøispívá rovnìž pøíznivý vývoj prokázané pøirozené atenuace
obsahu zneèišt’ujících látek. 

Ostatní lokality bývalých dùlních provozù ostravské oblasti ve správì
o. z. ODRA jsou již bez významného zneèištìní a rizika ohrožení lidské-
ho zdraví a pøírodních ekosystémù. 

Kontaminace pùd a horninového prostøedí, pocházející ze skládky od-
padù rafinerie olejù bývalého podniku OSTRAMO v Ostravì – Marián-
ských Horách, pøedstavují pøedevším NEL, sírany, aniontové tenzidy
(PAL-A) a tìžké kovy. Rozsah celkového zneèištìní horninového prostøe-
dí pod jednotlivými lagunami R0, R1, R2, R3 a v jejich bezprostøedním
okolí je ovìøen a byla pøijata nápravná opatøení vedoucí k odstranìní této
staré ekologické zátìže. Nápravná opatøení, vèetnì monitorování rozsahu
a vývoje kontaminace (C10–C40, PAL-A, SO4

–2, BTEX, ZNK8,3, Al, Be,
Fe, CIU, pH, RL pøíp. další), provádí externí spoleènosti. Podmínky reali-
zace nápravných opatøení jsou dány aktualizovaným stanoviskem MŽP
z dubna 2018, které ukládá odtìžit zneèištìní horninového prostøedí na cí-
lovou hodnotu 10,0 g.kg–1 v parametru uhlovodíkù C10–C40.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ

5.1 Produkce odpadù 

Za rok 2017 bylo prostøednictvím integrovaného systému plnìní ohla-
šovacích povinností (ISPOP) podáno Hlášení o produkci a nakládání
s odpady v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní po-
zdìjších pøedpisù (dále jen zákon o odpadech), za 49 provozoven, z toho
11 za zaøízení na využívání nebo odstraòování odpadù. Hlášení do in-
tegrovaného registru zneèišt’ování podle zákona è. 25/2008 Sb., o integro-
vaném registru zneèišt’ování životního prostøedí a integrovaném systému
plnìní ohlašovacích povinností v oblasti životního prostøedí a o zmìnì nì-
kterých zákonù (zákon o integrovaném registru), bylo podáno za 6 provo-
zoven, které naplnily zákonem stanovenou ohlašovací povinnost. 

Celková produkce odpadù za DIAMO, s. p., v roce 2017 byla
19 378 tun, což je proti roku 2016 o 17 036 tun (47 %) ménì. Odpadu
kategorie ostatní (O) bylo vyprodukováno 16 591,2 t a kategorie
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nebezpeèný (N) 2 787,2 t. Na o. z. TÚU
Stráž pod Ralskem se v uplynulém roce
zvýšila produkce odpadu o 931 t. Naopak
ke snížení došlo na o. z. GEAM Dolní
Rožínka o 4 372 t, na o. z. SUL Pøíbram
o 13 564 t a na o. z. ODRA Ostrava
o 44 t. Nárùst a pokles produkce závisí na
rozsahu a intenzitì likvidaèních prací,
provádìných v rámci zahlazování násled-
kù hornické èinnosti. 

Tabulka è. 5.1–1 Pøehled produkce odpadù za posledních pìt let 

Produkce smìsného komunálního odpadu (katalogové èíslo 20 03 01) má
pøedevším díky zavedenému systému tøídìní v DIAMO, s. p., trvale se-
stupný trend. V roce 2017 došlo v porovnání s pøedchozím rokem ke sní-
žení o 5 t (2,7 %) na celkových 180 t. 

Pøehled produkce odpadù podle jednotlivých skupin odpadù kategorie
N je uveden v grafu è. 5.1.–1 a kategorie O v grafu è. 5.1–2.

Graf è. 5.1–1 Pøehled produkce odpadù podle skupin – kategorie N 

Graf è. 5.1–2 Pøehled produkce odpadù podle skupin – kategorie O 

5.2 Nakládání s odpady 

Ve státním podniku DIAMO je zaveden a preferován systém tøídìní
komunálního odpadu. V rámci oddìleného sbìru využitelných složek
z komunálního odpadu bylo v DIAMO, s. p., vytøídìno 48,065 t papíru,
7,792 t plastu a 2,020 t skla. 

Pøi pøedávání odpadù oprávnìným osobám se zohledòovaly zpùsoby
dalšího nakládání s odpadem a upøednostòovalo se jeho materiálové nebo
energetické využití. Z celkového množství odpadù vyprodukovaných
DIAMO, s. p., bylo 80 % dále využito. 

V roce 2017 bylo odevzdáno 13,789 t pneumatik, 3,428 t baterií, 2 800 ks
záøivek, 11,946 t vyøazeného elektrozaøízení, z toho 7,677 t bylo odevzdá-
no prostøednictvím REMA systému www.remasystem.cz a 115 kg prázd-
ných tonerù k renovaci a opìtnému naplnìní.

5.3 Náklady a výnosy odpadového hospodáøství 

Výdaje na odpadové hospodáøství v roce 2017 pøedstavují pøevážnì ná-
klady v oblasti pøevzetí (využití a odstranìní) odpadù, realizované v rámci
smluvních vztahù s oprávnìnými osobami podle zákona o odpadech. Stále
více je také využívána možnost zpìtného odbìru použitých výrobkù, která
je dána § 38 zákona o odpadech, èímž dochází ke snížení nákladù.

Tabulka è. 5.3–1 Ekonomická bilance odpadového hospodáøství 

Zdroje pøíjmù jsou pøedevším z provozování zaøízení k využívání a odstra-
òování odpadù a z prodeje odpadù, jako jsou barevné kovy a železný šrot.

5.4 Pøehled èinnosti na úseku odpadového hospodáøství 

O. z. TÚU Stráž pod Ralskem provozoval 1 zaøízení pro biologické
zpracování biologicky rozložitelných odpadù – kompostárnu s roèní ka-
pacitou 150 tun. Na zaøízení bylo zpracováno 32,5 t odpadu (katalogové
èíslo 20 02 01) pøevážnì z vlastní produkce. 

Na skládce tuhého komunálního odpadu – TKO Bukov o. z. GEAM
Dolní Rožínka je z technických dùvodù trvale odstavena kogeneraèní
jednotka externího provozovatele a snižování emisí metanu je øešeno
koksokompostovým filtrem. Bìhem roku byla autorizovanou firmou pro-
vedena 4 kontrolní mìøení metanu bez pøekroèení emisních limitù.

O. z. SUL Pøíbram odstranil 3 èerné skládky odpadù, nelegálnì uložených
na spravovaných pozemcích, o celkové hmotnosti 96,14 t z toho 95,7 t bylo
smìsných stavebních a demolièních odpadù. V rámci èištìní sedimentaèní
jímky štoly Dlouhý Tah ve Støíbøe bylo odstranìno 15 t kalu. Místnì pøísluš-
nému krajskému úøadu bylo ohlášeno ukonèení provozu Zaøízení na odvalu
š. è. 16 Háje a Zaøízení k využívání odpadù UKV-ÈDV Zadní Chodov.

Na o. z. ODRA Ostrava bylo v rámci reorganizace a stìhování cent-
rálního archivu vytøídìno a skartováno 28,65 t papíru.

Na úseku odpadového hospodáøství byla v roce 2017 ze strany orgánù
státního odborného dozoru provedena 1 kontrola, a to na o. z. GEAM
Dolní Rožínka. Kontrolu provedla OI ÈIŽP Havlíèkùv Brod na zaøízení
Skládka TKO Bukov se zamìøením na povinnosti vyplývající kontrolova-
né osobì ze zákona o odpadech a ze zákona o integrované prevenci v èás-
ti týkající se nakládání s odpady. Kontrolou nebylo shledáno porušení ani
neplnìní povinností plynoucích z výše uvedených obecnì závazných
právních pøedpisù.

6 NAKLÁDÁNÍ S TÌŽEBNÍM ODPADEM

DIAMO, s. p., nakládá s tìžebním odpadem, resp. s materiály z tìžby
a úpravy nerostných surovin, v souladu s platnými právními pøedpisy
a povoleními správních úøadù a ukládá je na úložná místa (odvaly, odka-
lištì), resp. na místa k tomu urèená.

6.1 Úložná místa 

Úložná místa uvádìná v této souhrnné informaci jsou odvaly, výsypky
a odkalištì, která jsou v pùsobnosti zákona è. 157/2009 Sb., o nakládání
s tìžebním odpadem a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen zákon o nakládání s tìžebním odpadem). 

Celkový pøehled všech úložných míst ve správì DIAMO, s. p., je pak
veden v pracovní databázi DEPONIE v rámci jednotného podnikového
informaèního systému DIOS. 

Poèet úložných míst a jejich parametry se mìní podle rozsahu provádì-
né hornické èinnosti resp. podle rozsahu zahlazování jejích následkù
(proces ZNHÈ).

Tabulka è. 6.1–1 Pøehled úložných míst ve správì DIAMO, s. p. 

K nejvýraznìjším zmìnám pravidelnì dochází v oblasti Pøíbram
a Západní Èechy (o. z. SUL), kde jsou odvaly zpracovávány na kameni-
vo, využívané pøevážnì k sanaèním úèelùm a ve stavebnictví, a na ložis-
ku Rožná (o. z. GEAM) v souvislosti s provádìnou hornickou èinností.
V uplynulém roce došlo k odtìžení èásti odvalu Heømanice (o. z.
ODRA) v rámci øešení jeho termické aktivity a vyjmutí odvalu j. è. 3 a 13
na ložisku Hamr (o. z. TÚU) z pùsobnosti zákona è. 157/2009 Sb., o na-
kládání s tìžebním odpadem (podle § 1 odst. 2 písm. d) zákona).

Tabulka è. 6.1–2 Pøehled úložných míst podle druhu tìžené suroviny

Ve správì státního podniku DIAMO a jeho odštìpných závodù se v ro-
ce 2017 nacházelo celkem 480 evidovaných úložných míst po tìžbì,
úpravì a zpracování nerostných surovin o celkovém objemu uloženého
materiálu 153,30 mil. m3 a o celkové ploše 1 550,95 ha.

6.2 Tìžební odpad a materiály související s hornickou èinností

Státní podnik DIAMO nakládá se dvìma základními skupinami mate-
riálù. První skupinu tvoøí tìžební odpad podle zákona è. 157/2009 Sb.,
o nakládání s tìžebním odpadem a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, spolu s produkty z hornické èinnosti podle nové-
ho atomového zákona è. 263/2016 Sb., které vznikly z tìžby a úpravy
uranových rud (hlušina, rmut, kaly z èištìní dùlních vod apod.). Druhou
skupinu pøedstavují materiály související s hornickou èinností, které
jsou kontaminovány pøírodními radionuklidy, se kterými pøišly do styku
pøi tìžbì, pøepravì a úpravì uranových rud (kontaminovaná zaøízení, ob-
jekty, použité osobní ochranné prostøedky ap.) nad míru umožòující je-
jich uvolòování do životního prostøedí. 

V roce 2017 bylo v DIAMO, s. p., vyprodukováno celkem
566 984,3 t tìžebního odpadu, resp. materiálù souvisejících s hornic-
kou èinností, z toho 12 869,0 t, tj. 2,3 %, tvoøí tìžební odpad (hluši-
na, rmut) z tìžby a úpravy uranu na ložisku Rožná. Zbývajících
554 115,3 t, tj. 97,7 %, jsou materiály související s hornickou èin-
ností, resp. tìžební odpad ze sanace ložiska Stráž, kaly z èištìní dùl-
ních vod, vrtný výplach, materiál kontaminovaný pøírodními radio-
nuklidy, použité osobní ochranné prostøedky apod.

Tabulka è. 6.2–1 Pøehled produkce tìžebního odpadu a materiálù
souvisejících s hornickou èinností 

* od zahájení ukládání produkce, resp. od úèinnosti rozhodnutí pøísluš-
ného správního úøadu 

Množství roèní produkce tìžebního odpadu, resp. materiálù souvisejí-
cích s hornickou èinností, je závislé na provádìné hornické èinnosti
a rozsahu a intenzitì likvidaèních a sanaèních prací, provádìných
DIAMO, s. p., v rámci procesu zahlazování následkù hornické èinnosti.

7 SANACE A REKULTIVACE 
Sanaèní a rekultivaèní práce jsou postupnì provádìny na urèených

plochách území postižených tìžbou a úpravou nerostných surovin,
resp. zaniklou antropogenní èinností na území ve správì státního pod-
niku DIAMO. Cílem rekultivací je obnova pøírodního prostøedí, tvor-
ba pùdního fondu, pøíp. navracení dotèených území k pùvodnímu
úèelu. Zrekultivovaná území jsou nejèastìji vracena pùvodním vlast-
níkùm nebo pøevádìna na nové nabyvatele. V roce 2017 byly rekulti-
vaèní práce (technická a biologická rekultivace a pìstební péèe) pro-
vádìny na celkové ploše 180,1 ha urèeného území pøi finanèním ob-
jemu 218,9 mil. Kè. 

Na o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, v rámci zahlazování následkù
hornické èinnosti na povrchu, probíhaly rekultivaèní práce, provádìly
se protierozní opatøení, péèe o porosty a drobné udržovací práce v ob-
lasti bývalých dolù Hamr I – Sever, Hamr II, Køižany I (DK I) a na
území vyluhovacích polí dolu chemické tìžby Stráž pod Ralskem.
V areálu DK I byla dokonèena základní èást biologické rekultivace
a v areálu DH I – Sever byla zahájena poslední etapa rekultivace.
V souladu s aktualizovaným plánem rekultivace ploch odejmutých ze
zemìdìlského pùdního fondu na vyluhovacích polích dolu chemické
tìžby se pøipravovala rekultivace území VP 8E. Rekultivaèní práce na
o. z. TÚU se v uplynulém roce provádìly na celkové ploše 104,4 ha
a vynaloženo na nì bylo 15,1 mil. Kè. 

Specifickou èinností je sanace horninového prostøedí dotèeného che-
mickou tìžbou uranu na ložisku Stráž. Sanaèními technologiemi
(SLKR I, NDS 6, NDS ML, CHS I a NDS 10) bylo z cenomanské
zvodnì v roce 2017 vyvedeno celkem 143 774 t kontaminantù a z tu-
ronské zvodnì 1 076 t kontaminantù (vyjádøeno v RL). Výsledky sle-
dování vývoje kontaminace jsou popsány v kap. 2 Hydrogeologie. 

Na o. z. GEAM Dolní Rožínka pokraèovaly práce na 1. etapì sa-
nace odkalištì K I Chemické úpravny uranu v Rožné. Pøetvarováno,
zatìsnìno a biologicky rekultivováno bylo dalších cca 1,4 ha povrchu
hrázového tìlesa s náklady ve výši 19,8 mil. Kè. Na rekultivované
ploše bývalé skládky nebezpeèných odpadù Pozïátky byla nad rá-
mec 5letého období udržitelnosti provádìna pìstební péèe o vysazené
porosty, kterou DIAMO, s. p., zajistí do doby pøevodu na nového na-
byvatele. 

Na o. z. SUL Pøíbram probíhaly v uplynulém roce sanaèní a re-
kultivaèní práce pouze na odkalištích bývalé chemické úpravny uranu
MAPE Mydlovary. Sanována a rekultivována byla odkalištì K III,
K IV/C2, K IV/E a K IV/R. Udržovací práce sanovaných a rekultivo-
vaných ploch byly provádìny na odkalištích K I a K IV/D, dokonèe-
ných v letech 2010 a 2011. V roce 2017 byla dokonèena rekultivace
na 9,0 ha urèené plochy a 9,5 ha bylo pøekryto roznášecí a výplòovou
vrstvou. Z celkové plochy odkališt’ urèené k sanaci a následné rekul-
tivaci, tj. 221,2 ha, jsou nyní práce dokonèeny na 103,3 ha (odkalištì
K I, K IV/D a èást odkalištì K III), což pøedstavuje 46,7 %. Finanèní
objem prací realizovaných v roce 2017 èinil 177,8 mil. Kè. 

Na o. z. ODRA Ostrava pokraèovaly sanaènì-rekultivaèní práce
v rámci zahlazování následkù hornické èinnosti na 7 rozpracovaných
stavbách (23,9 ha) v lokalitách Ostrava a Fuèík, na které bylo vynalo-
ženo 6,0 mil. Kè. V rámci projektu revitalizace Moravskoslezského kraje
byly provádìny práce na 2 stavbách (31,9 ha) za 0,2 mil. Kè. Celkem by-
ly sanaènì-rekultivaèní práce provádìny na 55,8 ha s nákladem ve výši
6,2 mil. Kè.

ZÁVÌR 

Státní podnik DIAMO sleduje pùsobení své èinnosti na životní pro-
støedí ve smyslu § 18 zákona è. 17/1992 Sb., o životním prostøedí, ve
znìní pozdìjších pøedpisù. Monitorováno je ovlivnìní všech rozhod-
ných složek životního prostøedí vèetnì velièin, parametrù a skuteènos-
tí dùležitých z hlediska radiaèní ochrany, provádìných v souladu s po-
žadavky normy ÈSN EN ISO 9001:2016, ÈSN EN ISO 14001:2005
a pøíslušnými ustanoveními vyhlášky SÚJB è. 408/2016 Sb., o poža-
davcích na systém øízení. 

Monitorování složek životního prostøedí provádìné v rámci zave-
deného a certifikovaného systému managementu organizace je
v DIAMO, s. p., pravidelnì pøezkoumáváno a vyhodnocováno, èímž
dochází k jeho neustálému zlepšování a optimalizaci. 

Výsledky monitoringu životního prostøedí, který je systematicky
provádìn na jednotlivých odštìpných závodech podle schválených
programù monitorování, dokládají vliv èinnosti státního podniku
DIAMO na životní prostøedí. 

Z vyhodnocení výsledkù monitoringu za rok 2017 vyplývá, že pro-
vozní èinností státního podniku DIAMO nedošlo k závažnému zne-
èištìní nebo poškození životního prostøedí a stav jeho jednotlivých
složek se ve spravovaných lokalitách postupnì a trvale zlepšuje. 

Realizovaná sanaèní opatøení prokazatelnì pøináší požadovaný efekt.
Hornickou a jinou antropogenní èinností pùvodnì dotèené lokality se
úspìšnì a citlivì zaèleòují zpìt do pøirozené krajiny. Sanovaná a revitali-
zovaná území jsou postupnì vracena pùvodním vlastníkùm nebo prodá-

vána novým nabyvatelùm k další-
mu smysluplnému využití.

Ing. Pavel Vostarek  
a kolektiv odboru ekologie ØSP  

Produkce odpadù [t]
VOJ 

2013 2014 2015 2016 2017

ØSP DIAMO 29 25 25 25 38

o. z. TÚU 2 634 5 851 3 484 1 474 2 405

o. z. GEAM 2 101 2 319 1 815 5 642 1 270

o. z. SUL 10 007 5 077 14 476 28 922 15 358

o. z. ODRA 5 627 1 426 861 351 307

Celkem 20 398 14 698 20 661 36 414 19 378

Náklady na odstranìní / využití Výnosy z prodeje / výkupu 
[tis. Kè] [tis. Kè]

VOJ 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

ØSP DIAMO 53 55 54 58 0 0 0 0

o. z. TÚU 1 053 827 755 1 298 15 284 9 006 3 576 5 723

o. z. GEAM 969 840 1 025 1 002 7 402 6 135 5 973 6 243

o. z. SUL 2 892 3 236 2 441 1 783 1 346 1 741 1 872 2 167

o. z. ODRA 709 805 446 448 1 622 677 271 242

Celkem 5 676 5 763 4 721 4 589 25 654 17 559 11 692 14 375

STRANA 6
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Ve správì VOJ
Odvaly Odkalištì

Poèet Plocha [m2] Objem [m3] Poèet  Plocha [m2]   Objem [m3]

o. z. TÚU 7 96 408 590 396 1 1 727 225 16 932 710

o. z. GEAM 24 406 217 1 846 839 4 1 215 340 22 956 107

o. z. SUL 423 5 057 861 51 190 344 18 5 355 426 33 986 790

o. z. ODRA 3 1 651 000 25 800 999 0 0 0

Celkem 457 7 211 486 79 428 578 23 8 297 991 73 875 607

Druh tìžené suroviny
Odvaly Odkalištì

Poèet Plocha [m2] Objem [m3] Poèet  Plocha [m2]   Objem [m3]

Uranové rudy 371 4 581 467 49 036 083 18 5 937 603 53 881 607

Polymetalické a ostatní rudy 82 889 031 4 127 501 5 2 360 388 19 994 000

Èerné uhlí, lignit 4 1 740 988 26 264 994 0 0 0

Celkem 371 4 581 467 49 036 083 18 5 937 603 53 881 607

DOKONČENÍ ZE STR. 5
VOJ 

Hmotnost produkce [t]

v hodnoceném roce 2017                               celkem *

o. z. TÚU 547 929,4 18 599 750,2

o. z. GEAM 14 779,5 15 908 246,6

o. z. SUL 4 275,3 118 871,8

o. z. ODRA 0,0 41 252 000,0

Celkem 566 984,2 75 878 868,6

Produkce odpadu kategorie N [t.rok–1]

Odpady z výroby, zpracování a používání nátěrových hmot 1

1,7

62,6

12,9

14

530,7

2164,3

Odpady z tváření a fyzik. a mech. úpravy kovů

Odpady olejů kapalných paliv

Odpadní obaly, absorpční činidla

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Odpady z čistíren odpadních vod

Stavební a demoliční odpady

1
9
  
  
  
  
  
 1

7
  
  
 

1
6
  
  
  

1
5
  
  
  
  
  
1
3
  
  
  
  
  
  
1
2
  
  
  
  
  
  
8
 

Produkce odpadu kategorie O [t.rok–1]

0,1

37,9

18,3

1196,3

444,3

14904,3

Odpady z tváření a fyzik. a mech. úpravy kovů

Odpadní obaly, absorpční činidla

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

Stavební a demoliční odpady

Odpady z čistíren odpadních vod

Komunální odpady2
0
  
  
  
  
  
  

1
9
  
  
  
  
  
  
 1

7
  
  
 

1
6
  
  
  
  
  
  

1
5
  
  
  
  
  
  
  
1
2
  
 



Letošní 9. roèník celopodnikového
bowlingového turnaje BOWLING CUP
DIAMO se konal v Ostravì. Na rozdíl
od pøedchozích let došlo k redukci spor-
tovcù, kdy každý odštìpný závod a ØSP
vyslal do soutìže jedno družstvo mužù
a jedno družstvo žen. V první skupinì
soupeøily spolu týmy odštìpných závodù
TÚU, SUL a ØSP. Na výkonech soutìží-
cích bylo hned od prvních hodù poznat,
že se týmy na turnaj peèlivì pøipravova-
ly, pøedevším týmy mužù i žen z o. z.
TÚU od zaèátku kralovaly a vùbec na
nich nebyla poznat únava z dlouhé
a strastiplné cesty na sever Moravy. Mu-
ži z o. z. TÚU tak pomyslnì hodili ruka-

vici týmu mužù z o. z. GEAM, kteøí ja-
kožto nìkolikanásobní vítìzové byli pa-
sováni do role velkých favoritù. Ti na-
stoupili ve druhé skupinì spolu se zá-
stupci domácího družstva z o. z. ODRA.
Muži z Dolní Rožínky však nenechali ni-
koho na pochybách, že si i letos pøijeli
pro vítìzství, a od prvních hodù si za ním
neohroženì šli. Po odehrání všech kol
jsme se pøesunuli do areálu lokality Žofie
v Orlové, kde bylo pro všechny pøiprave-
né obèerstvení. Slavnostního zahájení se
zhostil námìstek øeditele o. z. ODRA Pa-
vel Kaša a po pøípitku „hornickou vlaj-
kou“ se spolu s pøedsedou odborù pa-
nem Františkem Nadymáèkem ujali vy-

hlášení výsledkù. Vítìzným družstvem
žen se stalo a putovní pohár získalo
družstvo o. z. ODRA (1 826 b.) ve slo-
žení Ilona Jalovcová, Pavlína Kožušní-
ková, Božena Nechvátalová a Janina
Zawadzka. Na druhém místì se umístilo
družstvo o. z. TÚU (1 801 b.) ve složení
Gabriela Fuksová, Monika Puldová, Lu-
cie Šafránková, Karla Žílová a na tøetím
místì družstvo o. z. SUL (1 655 b.) ve
složení Jana Bartošová, Milena Èapko-
vá, Radka Slabyhoudková a Hana
Stehlíková. Vítìzným družstvem mužù
se stalo a putovní pohár získalo družstvo
o. z. GEAM (2 731 b.) ve složení Miro-
slav Èížek, Petr Procházka, Aleš Punèo-
cháø a Jiøí Váša. Na druhém místì se
umístilo družstvo o. z. TÚU (2 550 b.)
ve složení Pavel Jirásko, Jakub Kova-
lev, Karel Vaner, Oldøich Veselý. Na
tøetím místì se umístilo družstvo o. z.
ODRA (2 375 b.) ve složení Pavel
Birka, Pavel Dokoupil, František Litvík

a Josef Svozil. V jednotlivcích byla ví-
tìzkou mezi ženami Milena Èapková
z o. z. SUL (592 b.) následovaná Libuší
Bílkovou z o. z. GEAM (501 b.) a Gabrie-
lou Fuksovou z o. z. TÚU (492 b). Vítì-
zem mužské kategorie se stal Petr Pro-
cházka z o. z. GEAM (725 b.) následo-
vaný Oldøichem Veselým z o. z. TÚU
(682 b.) a Jiøím Vášou z o. z. GEAM
(681 b.). Celkovým vítìzem turnaje se
stal a putovní pohár pro nejlepší odštìp-
ný závod získal s poètem 4 351 bodù
o. z. TÚU. Na závìr nás pan Vilém Vá-
lek jménem odštìpného závodu TÚU
všechny pozval na pøíští roèník do kraje
Libereckého. Zbývá už jen podìkovat
všem hráèùm za úèast a krásné sportov-
ní výsledky i všem ostatním, kteøí se po-
díleli na zajištìní tohoto pøíjemného
sportovnì-spoleèenského dne, a tìšit se
na pøíští roèník.

Tomáš Honus, o. z. ODRA 

Vítìzný tým mužù o. z. GEAM, zleva Petr Procházka,
Miroslav Èížek, Jíøí Váša, Aleš Punèocháø 

Vítìzové v kategorii jednotlivcù, zprava dole Libuše Bílková (o. z. GEAM)
2. místo – ženy, Petr Procházka (o. z. GEAM) 1. místo – muži, Gabriela
Fuksová (o. z. TÚU) 3. místo – ženy, Oldøich Veselý (o. z. TÚU) 2. místo –
muži, Milena Èapková (o. z. SUL) 1. místo – ženy; zprava nahoøe Jiøí Váša
(o. z. GEAM) 3. místo – muži, František Nadymáèek – poøadatel (o. z. ODRA)

Vítìzný tým žen z o. z. ODRA, zleva s kuželkami Ilona Jalovcová, Božena
Nechvátalová, Pavlína Kožušníková a Janina Zawadzka 

Investorem prací v objemu cca 15 mi-
lionù korun bylo mìsto Zlaté Hory. Cel-
ková délka upravovaných úsekù byla cca
880 m a odtìžilo se celkem 1 750 m3

materiálu. Dotaci poskytlo Ministerstvo
prùmyslu a obchodu. Práce ve II. etapì
provádìlo sdružení oznaèené jako
„ZEPRA mining – KR dùlní služby,
Poštovní štola“. Odborný dohled zajiš-
t’uje závodní dolu Jan Kotris z odštìpné-
ho závodu GEAM státního podniku
DIAMO.

Poštovní štola byla jedním z hlavních
dùlních dìl na polymetalickém (Cu, Pb,
Zn, Ag) ložisku ZH–východ ve zlato-
horském rudním revíru. První zmínka
o této štole je z roku 1513, kdy byla
oznaèována jako Kupferzeche nebo také
Štola sv. Trojice. Vyražena byla v úrov-
ni 615 metrù n. m. a nejvìtšího rozma-
chu dosáhla dùlní èinnost po znovuobje-
vení ve druhé polovinì 17. století. Na
mapách z 18. století je štola zakreslena
jako souèást dùlního pole „Kaiserliches
Bergwerk Maria Theresia“. V rùzných
úrovních dùlního díla jsou historicky

cenné dobøe zachovalé èásti ruènì seka-
ných chodeb z nejstarších dob a vodo-
tìžní zaøízení s døevìným potrubím. Ve
východní èásti dolu je terasovité hlou-
bení, které ústilo až na povrch. Jižní nej-
hlubší èást dolu je propojena do otevøe-
né komory jedné z novodobých dobý-
vek. Další historickou raritou svìdèící
o zpùsobu ražby a dobývání pozdního
støedovìku a raného novovìku jsou do-
chované zbytky hrání døeva urèené na
tzv. sázku – ražbu sázením ohnì, neboli
krušením, kdy se hornina narušovala
prudkým žárem ohnì rozdmýchaného
proudìním vzduchu. Pozoruhodným
prvkem v podzemí je rovnìž modrá
„alofánová“ výzdoba. Kulturní památ-
kou byla štola prohlášena jako støedovì-
ké dùlní dílo 15. srpna 1994.

Poštovní štola bude pro turisty otevøe-
na od èervna do listopadu každý den kro-
mì pondìlí. Zájemci se musí na prohlíd-
ku pøedem objednat na tel.: 588 884 610
nebo e-mailem: postovnistola@zlateho-
ry.cz, pøípadnì v Mìstském informaè-
ním centru ve Zlatých Horách. Mini-
mální poèet návštìvníkù je 5, maximál-
ní 20 osob. Prohlídka trvá 1–2 hod. Do-
poruèuje se teplejší obleèení, teplota
v podzemí se pohybuje kolem 7–8 °C.
Provozovatel zapùjèí návštìvníkùm dùl-
ní lampu a ochrannou pøilbu. Vstup do
Poštovní štoly je povolen osobám star-
ším sedmi let bez zdravotních potíží,
a to po vyznaèené trase a v doprovodu
odborného prùvodce.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

Už po pár metrech se návštìvníkùm otevírají útroby Poštovní štoly 
a jejich pùsobivá atmosféra

Hornická kulturní památka na Jesenicku ožívá, státní podnik DIAMO se podílel na přípravách

BOWLING CUP DIAMO 2018
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Ponìkud netradièní zpùsob jak srazit kuželky (a nejen je)

Pohár odštìpných závodù poprvé v držení nadšených 
zamìstnancù o. z. TÚU

Slavnostní otevøení Poštovní štoly probìhlo symbolickým
pøestøižením pásky v èele se starostou Zlatých Hor

Nadzemní èást budovy strojovny tìž-
ního stroje è. 110 v areálu Bezruè, která
je prohlášena za kulturní památku, pro-
šla v letech 2012 a 2013 rozsáhlou re-
konstrukcí. Mimo jiné byla provedena
oprava vnìjšího pláštì budovy vèetnì
opravy soklu, opravy oken a výmìny je-
jich sklenìných výplní, stavební úpravy
podlah zacelením otvorù po demonto-
vaném strojním vybavení, opravy a ná-
tìry ocelových stropních konstrukcí,
vnitøní výmalby a byla provedena opa-
tøení k omezení pronikání srážkových

vod do budovy (opraveny svody,
vyústìné volnì cca 1–1,5 m od budovy,
opraveny sokly a okapové chodníky).
Pro další využití bývalé strojovny tìžní-
ho stroje v areálu Bezruè bylo nutné sa-
novat základy budovy a zajistit nové
pøipojení budovy na vodovodní a jed-
notnou kanalizaèní sít’ (dešt’ová
a splašková kanalizace).

Dùl Terezie byl založen pøímo u silni-
ce z Moravské Ostravy do Michálkovic

Dokončeny úpravy nemovité kulturní památky
budovy strojovny  těžního stroje v areálu Bezruč

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 8



jako mìlký v roce 1842. Jeho zakladatel
Josef Gross, tehdejší centrální øeditel
Vítkovických železáren (Vítkovické
horní a hutní tìžíøstvo), dùl založil ve
vlastní režii a pojmenoval ho po své
manželce. Krátce po založení dùl prodal
Salamonu Mayeru Rothschildovi,
vlastníku Vítkovických železáren. Bu-
dova è. 110 pochází z roku 1902, a je
celoplošnì podsklepena. V budovì byly
patrné silné projevy zvýšené vlhkosti
v suterénu. Omítky a zdivo byly èásteè-
nì vlhké a silnì nasycené solemi. Od-
bornou firmou byl proto proveden
vlhkostní prùzkum zdiva. Po dùkladném
prùzkumu bylo navrženo v prostorách
suterénu co nejdøíve odstranit na obvo-
dových zdech všechny zvlhlé, zasolené
èi jinak degradované omítky celoplošnì
a v ostatních prostorách oklepat omítky
min. 80 cm nad viditelnou oblast
zavlhnutí a zasolení. Dále bylo doporu-
èeno zajistit dostateèné vìtrání suterénu
budovy. Špatné bylo i zakonèení okapo-
vých svodù, kdy srážková voda nebyla
øízenì odvádìna do kanalizace, ale svo-
dy konèily 1–1,5 m volnì od budovy.
U pùvodního zdiva pod úrovní terénu se
nepøedpokládala funkèní vodorovná
a svislá hydroizolace. Proto bylo navr-
ženo budovu odvodnit, provést injektáž,
hydroizolaci a následnì provést sanaèní
omítky. Aby bylo možné v následují-
cích letech budovu plnohodnotnì využí-
vat, musela se souèasnì zajistit realizace
nové vodovodní pøípojky a napojení bu-
dovy na jednotnou kanalizaèní sít’.

Z výše uvedených dùvodù bylo
pøistoupeno ke stavebním úpravám pod-
zemní èásti budovy, které byly realizo-
vány ve dvou etapách, a to jako „Lokali-
ta Ostrava – areál Bezruè –  Hydroizola-
ce základù budovy è. 110“ a „Lokalita
Ostrava – areál Bezruè – Kanalizaèní
a vodovodní pøípojka k budovì è. 110“
v období bøezen 2017 až èerven 2017. 

„Lokalita Ostrava – areál Bezruè –
Hydroizolace základù budovy è. 110“

SO 01 Sanace venkovního zdiva
Okolo budovy byl rozebrán okapový

chodník a do hloubky 2,7 m byl prove-
den výkop. Navazující podzemní kanály
a otvory v podzemní èásti obvodového

zdiva byly zazdìny. Pøi provádìní díla
byly zjištìny v jednom rohu (poblíž ko-
munikace) budovy è. 110 trhliny v šíøce
cca 3–5 cm po celé výšce zdiva.

Ty byly staženy pomocí ocelových tá-
hel a celá ocelová konstrukce byla osa-
zena do drážek a následnì vyplnìna ce-
mentovou maltou.

Oèištìný povrch cihelného zdiva byl vy-
rovnán sanaèní omítkou. Byla provedena
penetrace povrchu a do výšky 10 cm nad
terénem bitumenová hydroizolaèní stìrka.

Jako ochrana této hydroizolace je po-
užita nopová fólie s nakašírovanou
geotextilií uloženou tak, že textilie smì-
øuje k rostlému terénu a nopová fólie
chrání hydroizolaci. Nad úrovní terénu je
ukonèena „Z“ lištou. Do výšky 30 cm
nad úrovní terénu je dále provedena
úprava soklu proti nasákavosti pomocí
minerální hydroizolaèní stìrky. Po do-
konèení venkovní hydroizolace byl pro-
veden hutnìný zásyp vykopanou zemi-
nou. Aby nedocházelo k prùsaku dešt’o-
vých vod do zásypu, je posledních 30 cm
zásypu provedeno z hutnìného jílu.

SO 02 Sanace vnitøního zdiva

Stávající omítky obvodových stìn byly
otluèeny a spáry dùkladnì proškrábnuty.
Proti vzlínání vlhkosti byla realizována
horizontální chemická clona umístìná
v úrovni cca 20 cm nad podlahou. Tato
clona je vytvoøena sítí vrtù o prùmìru

18 mm s osovou vzdáleností 10 cm
a úhlem 10–30°. Vrty byly následnì vy-
èištìny tlakovým vzduchem.  Po vyèištìní
byly vrty osazeny pakry pro napouštìní
a byla provedena tlaková injektáž. Po do-
konèení byly pakry odøíznuty a zality fle-
xibilní lepicí maltou. V èásti suterénu byla
na vnitøní stìnì provedena plošná chemic-
ká clona v rastru 15 x 15 cm.

Po realizaci horizontální chemické
clony a plošné chemické clony byl nane-
sen na povrch zdiva sanaèní postøik pro

lepší ukotvení následujících vrstev. Ná-
sledovala aplikace sanaèní vyrovnávací
omítky, jádrové sanaèní omítky a po vy-
schnutí byl použit sanaèní štuk. Po dù-
kladném vyzrání podkladu byl proveden

vnitøní malíøský nátìr.

„Lokalita Ostrava – areál 
Bezruè – Kanalizaèní 
a vodovodní pøípojka 
k budovì è. 110“

Rekonstrukce vodovodní pøípojky

Vodovodní pøípojka pro budovu
è. 110 byla realizována z materiálu
d40 PE 100 RC SDR11 v celkové
délce 36,50 m. Napojena je na stá-
vající veøejný vodovodní øad PVC
DN80 (d90) pomocí uzávìrového
navrtávacího pasu ZAK (GGG)
DN80/d40 pro PVC potrubí. Za
navrtávacím pasem je osazeno uza-
vírací rohové šoupátko ZAK d40
s ISO hrdlem d40. Ve vzdálenosti
cca 1 m od místa napojení vodo-
vodní pøípojky je na veøejnì pøí-
stupném místì tubusová vodomìrná
šachta s vodomìrem DN20. Prostup
stìnou budovy byl proveden jádro-
vou navrtávkou, vèetnì osazení
ocelové chránièky DN50 s tìsnící-

mi manžetami na obou koncích. Vodo-
vodní potrubí bylo v celé délce uloženo
v otevøeném výkopu o šíøce 0,6 m a hl.
cca 1,3 m, ve sklonu 2 %. Stávající vo-
dovodní pøípojka byla zrušena.

Rekonstrukce jednotné kanalizaèní
pøípojky

Splaškové a dešt’ové odpadní vody
jsou z budovy è. 110 odvedeny jednot-
nou kanalizaèní pøípojkou s napojením
do stávající betonové šachty
Š11 DN1000 ve správì OVAK, a. s.
Instalované potrubí je z polypropylenu
SN 10 DN250 a je položeno v celé
délce ve sklonu 2 %. Celková délka
potrubí je 32,0 m. Na trase jsou osaze-
ny 3 ks revizních plastových šachet
DN 425/1000.

Rekonstrukce dešt’ových 
kanalizaèních pøípojek

Srážkové vody ze støechy budovy
jsou odvedeny pomocí 6 svodù z po-
zinkovaného plechu DN125 do dešt’o-
vých pøípojek s napojením na jednotnou
kanalizaèní pøípojku.

V úrovni terénu je vždy pod svislý
svod instalován lapaè splavenin
DN125/160 a za nìj napojeno kanali-
zaèní potrubí PP SN 8 DN160.

Koneèné venkovní úpravy

Po ukonèení zemních prací byl obno-
ven okapový chodník z betonových
dlaždic do pískového lože, pod který
byla položena geotextilie. Dále byly
provedeny koneèné terénní úpravy oko-
lo budovy è. 110, kde v šíøce do 5 m se
odstranila v tloušt’ce 10 cm stávající ze-
mina a provedl se návoz strusky frakce
16–32 mm.

Struèná rekapitulace stavby:

Náklady na realizaci celé akce vèetnì
vypracování projektù a autorských do-
zorù èinily celkem 1 933 848 Kè bez
DPH. Realizace byla provádìna firmou
KVAZAR akciová spoleènost, která by-
la vybrána pøes elektronický nástroj pro
zadávání veøejných zakázek firmy
PPE.CZ, s. r. o. Stavba byla dokonèena
a pøedána k užívání dne 30. èervna
2017. Vybraný zhotovitel splnil svùj
úkol ve výborné kvalitì a požadovaném
termínu. Takto rekonstruovaná kulturní
památka je plnì pøipravena na další její
využití a je skvostem hornické architek-
tury zachránìným pro následující gene-
race.

Ing. Jan Pastròák  
vedoucí odboru investic, o. z. ODRA

Letos jsme opìt vyrazili na tradièní
prvomájový autobusový výlet, který pro
širokou veøejnost uspoøádal Hornicko-
-historický spolek pod Ralskem. Tìžba
uhlí na Kladensku byla ukonèena v roce
2002. Od té doby povìdomí o hornictví
mezi lidmi pomalu mizí, stejnì jako
u nás. Pøesto je v okolí Kladna, díky
nadšencùm, stále co obdivovat! 

Nejprve jsme se zastavili v Muzeu
protivzdušné obrany v Bunkru Drnov.
Objekt byl postaven v letech

1981–1984. Následnì zajišt’oval bez-
peènost vzdušného prostoru nejen nad
Prahou, ale nad celou západní èástí re-
publiky. Provoz objektu byl ukonèen po
vstupu Èeské republiky do NATO. Po
roce 2003 následovalo odtajnìní a došlo
k pøevodu na obèanské sdružení Bunkr
Drnov. V roce 2014 se muzeum otevøelo
veøejnosti. Prošli jsme jedno z nìkolika
pater, vybavené pùvodním technickým
zaøízením, které je zcela unikátní a velmi
dobøe zachovalé. Nakonec jsme si pro-

hlédli expozici raketové
techniky a zblízka jsme vi-
dìli sovìtské rakety systé-
mu S–75 Volchov a Dvina,
S–125 Nìva, S–200 Vega
a 2K12 Kub, k tomu další
drobnìjší exponáty vèetnì
protiletadlových raket OSA
a STRELA. 

Druhá zastávka byla
v Hornickém skanzenu
Mayrau. Dùl Mayrau ve
Vinaøicích u Kladna zapo-
èala hloubit Pražská žele-
záøská spoleènost v roce
1874. Šachta hluboká
527 metrù je pojmenována
po tehdejším pøedsedovi
správní rady JUDr. Kajetá-
nu Mayerovi. O deset let
pozdìji byla o padesát met-
rù dál vyhloubena jáma
Robert. Za 120 let se zde
vytìžilo 34 milionù tun
uhlí! Ještì za provozu dolu
zde byl otevøen 19. dubna
1994 hornický skanzen.
Jsou zde vystaveny tìžní
stroje: parní Ringhoffer

z roku 1905 a elektrický Robert z roku
1932. Ve 130 metrù dlouhé štole, uvnitø
kopce Homole, je expozice plnì auto-
matizovaného porubu a v budovì
dýmnice jsme si prohlédli expozici báò-
ského záchranáøství. 

Tøetí zastavení bylo v památníku Li-
dice, který peèuje o trvalou vzpomínku
na obec Lidice, vyhlazenou 10. èervna
1942 nìmeckými nacisty. Poté, co jsme
se od prùvodkynì dozvìdìli nìco z his-
torie, vydali jsme se k hromadnému hro-
bu lidických mužù, k základùm Horáko-
va statku, kde byli tito popraveni,
a k základùm kostela. Cestou jsme se
zastavili u lidické hrušky a koneènì
jsme došli k sousoší lidických dìtí.
V Lidicích na nás dýchlo nìco nesmysl-
ného a krutého, èeho je èlovìk schopen! 

Poslední zastávka byla na dole Michal
v Brandýsku. Tady nás pøivítal nositel

ceny „Èeský permon“ Ing. Jan Bor, kte-
rý ze svých prostøedkù zachránil tìžní
vìž a dále pokraèuje v obnovì tìžní bu-
dovy. S dovolením pana Bora jsme
vystoupali na vìž k lanovnicím, odkud
jsme se rozhlédli po okolí a kopcích
Èeského støedohoøí. Velkým okamži-
kem bylo pøedání èestné medaile Hor-
nicko-historického spolku pod Ral-
skem panu Borovi za záchranu hornické
památky. Stejnou medaili jsme pøedali
rovnìž kamarádovi Jiøímu Skálovi za
udržování a propagaci hornických tra-
dic. Krásný den plný zážitkù ocenili
všichni úèastníci zájezdu. Musím kon-
statovat, že se z nich stala prima parta
a patøí jim velký dík, protože bez nich
by tato tradice prvomájových výletù za-
nikla!

Za HHS pod Ralskem 
Miroslav Janošek

Hornický skanzen dùl Mayrau

Podìkování za rozvoj
a udržování hornických

tradic panu Skálovi 
a Ing. Borovi

Kanalizaèní a dešt’ové pøípojky
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STRANA 8

První máj na Kladensku

Dokončeny úpravy nemovité kulturní památky budovy strojovny těžního stroje v areálu Bezruč

Kulturní památka po rekonstrukci
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