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           setkáváme se nad posledním, čtvrtým letošním číslem druhého 

ročníku nové digitální formy našeho časopisu, jehož historie sahá 

zpět až dlouhých 70 let. Tato velmi úctyhodná tradice odborného 

oborového periodika nás zavazuje pokračovat i v moderní době, kte-

rá tištěným médiím a médiím obecně vůbec nepřeje. Doba žádá akci, 

pohyb a stručnost. Náš časopis byl vždy primárně odborným periodi-

kem, které zprostředkovávalo vědecké a technické informace relativ-

ně úzké, ale dříve velmi početné odborné veřejnosti. 

 

 Tato snaha a zaměření trvá a chtěl bych i touto cestou vyzvat 

techniky a inženýry z oborů hornických a geologických k tomu, aby se prostřednictvím svého časopisu o 

své odborné znalosti a poznatky podělili. Budeme velmi rádi, když v našem 71. ročníku bude ještě více 

odborných článků. Časopis rozhodně s Vaší pomocí dovedeme do další dekády. 

 

 Ohlížíme se za 70. ročníkem a za celým rokem 2022. Tak jako byl rok 2021 rokem Covid-19, tak 

byl rok 2022 rokem války na Ukrajině. 

Nikdy nezapomenu na den, kdy válka začala. Byl to 24. únor, ten den jsem jel do Ostravy na VŠB na své 

první jednání Vědecké rady VŠB TU Ostrava. Aby byl člověk v 10 hodin v Ostravě, musí vyjet autem ve 4 

hodiny ze severu Čech. První minuty poslechu rádia v autě, byly normální, ale pak začala válka, zpráva o 

bombardování a raketových úderech na letiště, velitelská stanoviště, komunikační uzly a další strategic-

ké cíle. Do Ostravy jsem dojel, ani nevím, jak. Z prvních zpráv se zdálo, že válka nebude trvat dlouho a 

přesila Ruské armády Ukrajinu pokoří. 

Nestalo se tak, hrdinná a odhodlaná obrana dokázala zákeřnému přepadu odolat a dnes, po 10 měsí-

cích je zjevné, že Ukrajina neprohrává. Sláva Ukrajině! 

Je to i díky obrovské pomoci a solidaritě zemí celého světa a naše Česká republika je mezi zeměmi, které 

pomáhají, na jednom z předních míst. Válka bude dlouhá a totálně změnila evropskou agendu a také 

změnila energetiku.  

 

 Tak, jak se ještě před rokem zdálo, že uhlí i u nás rychle skončí, tak se v krizi ukázalo, že za něj 

není a hned tak nebude náhrada. Těžby hnědého uhlí narostly letos výrazně a uhlí je dnes u nás, i v sou-

sedním Německu, opět “Number 1” a nejdůležitější zdroj energie na výrobu tepla a elektřiny. Bude to-

mu tak nepochybně i v roce 2023. Před hornictvím je stále ještě velká perspektiva. 

 

 Chtěl bych všem horníkům i geologům a jejich kamarádům a rodinám popřát hezké Vánoce, 

hodně zdraví a štěstí do Nového roku. Jsme tu s týmem, který připravuje URGP pro Vás a záleží na nás i 

na Vás, jaký nový 71. ročník časopisu Uhlí, Rudy, Geologický průzkum bude.    

      

           Zdař Bůh! 

      Prezident ZSDNP  
      Ing. Vladimír Budinský, MBA 

1 
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Autoři: kolektiv autorů, DIAMO, státní podnik  

  – o. z. PKÚ, středisko Kohinoor 

Kompletní text článku je 
umístěn na stránkách 
www.zsdnp.cz v rubrice  

URGP: Odborné články 

   Státní podnik DIAMO, odštěpný závod PKÚ zajišťuje čerpání a čištění důlních vod na lokalitě 

bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor od roku 2004, pomocí čerpadel v jámě MR1 od roku 

2010, z důvodu nezbytného odvodňování centrální části Mostecké pánve ve vazbě na dosud 

probíhající provoz nedalekého lomu Bílina.  

   V říjnu roku 2018 byla zahájena výstavba nové unikátní biotechnologické čistírny nedaleko obce Mari-

ánské Radčice v Ústeckém kraji. Jedná se o soustavu mokřadů, jejíž cílem je zajistit stabilní nízkonákla-

dový způsob čištění důlních vod s využitím fyzikálně-chemických a biologických procesů, které se běžně 

vyskytují v přírodních mokřadních ekosystémech. Soustava je proto navržena tak, aby její provoz vyža-

doval minimální obsluhu a údržbu, a umožňoval tak výraznou finanční úsporu v dlouhodobém měřítku.  

   Stavba měla být dokončena k 31. 12. 2019, avšak na základě výsledků magnetometrického měření 

lokality byl Archeologickým ústavem akademie věd ČR nařízen archeologický výzkum, což odsunulo plá-

nované započetí stavebních prací. Stavba byla nakonec kompletně dokončena v červnu 2020, dne 25. 6. 

2020 byla předána zhotovitelem provozovateli do užívání. 

RECENZE:  

Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D. 

Biotechnologický systém pro 

čištění důlních vod z jámy MR1  
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Aktuality v oblasti energetiky  

   Zatímco aktivisté neustále opakují svoji teorii Globálního oteplování, zažívá Evropa v prvních prosin-

cových dnech období chladného počasí, které prověří v energetické krizi, jak situaci Střední Evropa 

zvládne. 

   V minulých letech vsadila EU i členské země na rozvoj takzvaných obnovitelných zdrojů energie (OZE), 

které jsou ovšem fakticky jen Občasnými Zdroji Energie. 

   Velmi pěkně to dokumentuje graf ze serveru o energetice.cz, který ukazuje denní produkci elektřiny v 

ČR dne 10. prosince 2022. Tento den není nijak netypický, naopak jako sobota, je to den s menší spotře-

bou elektřiny. Hnědé uhlí vyrábělo přes 42% a černé uhlí skoro 5%. Na druhé straně se české větrníky a 

solární elektrárny skrývají pod kategorií Ostatní se zanedbatelnými 0,3% vyrobené elektřiny. 

   Je evidentní, že bez uhlí to u nás ještě dlouho nepůjde a že nad politická rozhodnutí nějakých Uhelných 

komisí je vždy postavena fyzika a její zákony, kdy instalovaný výkon v MW ještě neznamená vyrobenou 

energii v MWh. 
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    Nedostatečnost občasných zdrojů energie a nezbytnost existence spolehlivé zálohy nádherně ukazuje 

graf z týdne 49 v Německu, které za trvání jejich energetické transformace Energiewende na výstavbu 

těchto nespolehlivých zdrojů miliardy Euro. 

V létě za větrného počasí může výjimečně nastat v Německu stav, kdy větrníky pokryjí ze 100% německou 

potřebu elektřiny, protože jejich instalovaná kapacita je vyšší než špičková potřeba. V Zimě a zejména v 

čase takzvané Dunkelflaute dají větrníky jen asi 5% elektřiny, o solárech ani nemluvě, tam jsou to jednot-

ky procent. Pak se snadno stane, že uhlí v Německu, které se proti němu tolik vymezuje, dá celkově černé 

a hnědé přes 50% elektřiny. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I v české republice je uhlí stále 

společně s jadernou energetikou 

základním a nenahraditelným 

zdrojem elektřiny. V druhém pro-

sincovém týdnu by České republi-

ce stačilo pouze jádro a uhlí. Je 

velmi zřetelně vidět, že zejména 

plyn produkuje elektřinu převážně 

na export. Česká republika patří 

mezi málo elektřinu exportujících 

zemí a tuto Zimu, budeme udržo-

vat světlo v celé Střední Evropě. 

Vánoční stromečky budou ve vel-

kém procentu svítit na uhlí.  

 

TEXT: Ing. Vladimír Budinský, MBA. 
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   V průběhu aktuální 48. schůze Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky by mělo být zahájeno pro-

jednávání návrhů na změny zákonů dotýkajících se práv-

ní úpravy hornické činnosti a činnosti prováděné hornic-

kým způsobem.  

1. Návrh Senátu na přijetí zákona, kterým se mění zá-

kon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk 164) se dotýká historického institutu 

horního práva, konkrétně úhrad (mining royalty), tj. 

výnosu vlastníka nerostu z propůjčení práva jeho 

těžby jiné osobě. 

Návrh zákona požaduje změnu rozpočtového určení 
úhrad za vydobyté nerosty, hlavně pak za vydobytý 
nerost u povrchově vytěženého hnědého uhlí a dal-
ších nerostů (např. nerostů pro stavební průmysl), ve 
prospěch krajů a obcí, a to na úkor státu jako vlastní-
ka vyhrazených nerostů. 

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 

(sněmovní tisk 297). S přihlédnutím k vyhodnocení 

obsahu a účinnosti dosavadní právní úpravy a její 

realizace v praxi navrhuje upravit podmínky a me-

chanismy dosud užívané při dovozu a vývozu výbuš-

nin a nakládání s nimi.  

Další navrhovanou změnou zmíněného zákona je 

úprava v organizaci soustavy orgánů státní báňské 

správy. Agendu dosavadního Obvodního báňského 

úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina pře-

vezme Obvodní báňský úřad pro území krajů Králové-

hradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králo-

vé.  

3. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním 

stanovisku (sněmovní tisk 328), vládní návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o jednotném environmentálním 

stanovisku (sněmovní tisk 329) a vládní návrh záko-

na, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé 

další zákony (sněmovní tisk 330).  

Soubor těchto vládních návrhů zákonů by se měl do-

tknout těžebního průmyslu významným způsobem a 

předpokládáme, že se tomuto souboru a vyhodnocení 

návrhů v nich obsažených,  budeme věnovat v příštím 

čísle; ve všech případech jsou tyto vládní předlohy navr-

hovány k projednání v prvém čtení, jež by mělo být za-

hájeno 14. prosince 2022. 

   Pro tuto fázi informace uvádíme, že bude nezbytné 

pozorně sledovat projednávání vládního návrhu zákona 

o jednotném environmentálním stanovisku.  

   V podobě, v jaké jej vláda zaslala Poslanecké sněmov-
ně PČR se podle odůvodnění podává, že návrh předsta-
vuje procesní integraci na úseku ochrany životního pro-
středí a předpokládá zavedení jednotného environmen-
tálního stanoviska ve formě závazného stanoviska pro 
všechny záměry povolované podle stavebního zákona, 
ať jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní. Jed-
notné environmentální stanovisko bude ale podkladem 
také pro rozhodnutí v tzv. navazujících řízeních (ve 
smyslu zákona o EIA), tzn. např. i v některých řízeních 
podle horních předpisů.  

   Návrhem se ruší integrace agendy orgánů ochrany 

životního prostředí do činnosti stavebních úřadů, aby se 

předešlo riziku neodborného rozhodování, které by 

v konkrétních případech mohlo vést ke škodám na život-

ním prostředí. 

   Z hlediska vládního návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednot-
ném environmentálním stanovisku, je významný návrh 
na změny zákona o ochraně přírody a krajiny. V textu 
návrhu zákona se mj. opakuje požadavek zavedený již 
zákonem č. 284/2021 Sb., že ke stanovení dobývacího 
prostoru, k povolení hornické činnosti, k povolení dobý-
vání nevyhrazeného nerostu nebo k povolení likvidace 
důlních děl a lomů je nezbytný souhlas orgánu ochrany 
přírody. 

   Na to navazují rozsáhlé návrhy na změny zákona o po-

suzování vlivů na životní prostředí uvozené tezí, že zá-

měry podléhající posouzení podle tohoto zákona jsou 

zároveň předmětem jednotného environmentálního 

stanoviska. 

   V souvislosti s návrhem vlády na změnu platného, leč 
neúčinného stavebního zákona motivovaného požadav-
kem na zrušení státní stavební správy, jsou k návrhu 
této změny připojeny i návrhy na změnu již zmíněného 
horního zákona a zákona o hornické činnosti. Návrhy 
novel obou báňských předpisů mj. vycházejí z předpo-
kladu, že návrhy na stanovení dobývacích prostorů musí 
být v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli 
a úkoly územního plánování.  

  TEXT: JUDr. Václav Amort, CSc. 
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 V Ústí nad Labem v Inovačním centru Ústeckého kraje, z.s. 

proběhl  dne 10. listopadu 2022 12. ročník konference 

Záštitu nad konferencí pro rok 2022 převzali  Ministerstvo průmyslu a obchodu  

  a prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.  

Mottem letošního ročníku bylo zvoleno téma:  



 7 

09.00 – 9.30 – prezence účastníků  
09:30 – Zahájení konference – Ing. Petr Svoboda, CSc. (moderátor) 
             Úvodní slovo – Ing. Jan Schiller – hejtman Ústeckého kraje 
 
I. BLOK  

 
09.50 – Energetická bezpečnost v Evropské unii 
             Ing. Antonín Beran (ředitel odboru strategie a mezinárodní         
 spolupráce v energetice, MPO ČR) 
10.10 – Energetická bezpečnost v České republice 
             Ing. Antonín Beran (ředitel odboru strategie a mezinárodní 
 spolupráce v energetice, MPO ČR) 
10.30 – Strategické zásoby energetických surovin v České republi
 ce a ve střední Evropě 
             Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. (ředitel odboru surovinové politiky, 
 MPO ČR) 
 
II. BLOK  
 
10.50 – Rozvoj OZE – Akcelerace dekarbonizace a zvýšení ener
 getické bezpečnosti ČR 
             Ing. Petr Zelenka (ředitel organizační jednotky Obnovitelné 
 zdroje, ČEZ, a.s.) 
11.10 – Konec uhlí v ČR – Proč, kdy a za kolik? 
             Ing. Vladimír Budinský, MBA (prezident Zaměstnavatelského 
 svazu důlního a naftového 
             průmyslu)   
11.30 – Energetické využití krajiny po ukončení těžby hnědého 
 uhlí                
             Ing. Pavel Farkač (Sev.en Energy) 
11.50 – Diskuze 

 
12.10 – Přestávka 
 
III. BLOK  
 
12.30 –Aktuální stav výstavby EVO Komořany 
             Ing. Slavoj Zemánek (United Energy, a.s.) 
12.50 –Výstavba hlubinného úložiště v ČR 
 RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. (ředitel SÚRAO) 

 
IV. BLOK  
 
13.10 – GET centre UJEP 
             doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D. (UJEP) 
13.30 – Multifunkční energetická centra – Smart řešení pro obce 
             Ing. Stanislav Mikeska (Alatyr Energo CZ s.r.o.) 
 
13.50 – Diskuze 
  
14.20 – Závěr  
 
 
Možnost volných diskuzí do 15.00 hodin.  

PROGRAM: 

Realizátorem a odborným garantem konference byla Okresní hospodářská komora Most.  

Přednášky, které na konferenci zazněly naleznete ve speciálním vydání periodika TEMA,  

které vydává OHK Most. 

Digitální verze periodika je zveřejněna na stránkách OHK Most: http://www.ohk-most.cz/e-tema/. 

Účastníci 2. diskuzního bloku zleva: doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.,  Ing. Vladimír Budinský, MBA., 
Ing. Stanislav Mikeska, RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., Ing. Slavoj Zemánek. 

http://www.ohk-most.cz/e-tema/
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   V pátek 9. 12. 2022 byla v Hornickém muzeu 

Příbram slavnostně pokřtěna kniha s názvem 

Uranová Příbram, kterou napsal ředitel muzea 

a historik Josef Velfl, geolog a klimatolog Vác-

lav Cílek a kolektiv autorů.  

   Tohoto slavnostního ceremoniálu se zúčast-

nili hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ře-

ditel SUL, o. z. státního podniku DIAMO Zbyněk Skála a 

další hosté. Publikaci vydalo nakladatelství Dokořán ve 

spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a za finanční 

podpory Středočeského kraje. 

   Kniha čítající 386 stran se připravovala několik let a 

spolupracovalo na ní 16 autorů textu, 20 autorů vzpo-

mínek, 29 fotografů a dalších odborníků. Je doplněna 

rovněž anglickými a německými texty. Pojednává o 

fenoménu těžby uranu na Příbramsku z pohledu histo-

rického i geologického, mapuje také současný stav živé 

a neživé přírody v dotčených oblastech. Příbramskými 

uranovými doly prošlo za dobu jejich existence asi sto 

tisíc pracovníků, a pokud k tomuto číslu přičteme ro-

dinné příslušníky a další profese, bylo příbramskými 

doly ovlivněno více než čtvrt milionu lidí, a to včetně 

politických vězňů. Tato kniha pojednává o "státě ve 

státě", jakým doly řízené sovětskými experty a kontro-

lované státní tajnou policií byly celá desetiletí. I přesto 

se zde ale odehrálo mnoho příběhů hornické cti a soli-

darity. Nejeden horník na doly vzpomínal jako na nej-

lepší léta svého života. Jiní však umírali na nemoci z 

přepracování, alkoholismu i radioaktivního ozáření. 

Neobvyklé životní podmínky, tvrdá a nebezpečná práce 

daly vznik mnohým příběhům, které se pohybují v ne-

obvykle široké škále od milostiplných zázraků na Svaté 

Hoře až po utrpení politických vězňů. Uranová Příbram 

je stejně tak geologický objekt jako sociální fenomén. 

Připomíná, že zdejší revír se zařadil mezi největší ložis-

ka žilného typu na světě. Také díky této skutečnosti 

zaujímá v současné době v historické produkci uranu 

ČR 12. příčku mezi největšími těžařskými státy planety. 

Celkové pořadí je následující: Kanada, USA, Kazachstán, 

Německo, Austrálie, Jižní Afrika, Rusko, Ukrajina, Niger, 

Uzbekistán, Namibie a Česká republika.  

   Kniha přináší některá doposud neznámá či tabuizova-

ná fakta a je tak vynikajícím materiálem pro odborníky 

i laiky z tuzemska i ze zahraničí, kteří se o toto téma 

zajímají. Zakoupit ji můžete v Hornickém muzeu a vy-

braných knihkupectvích v rámci ČR. 

Uranová Příbram 

Josef Velfl,  

Václav Cílek  

Představujeme knihu 

TEXT: PaedDr. Josef Velfl 

FOTO: archiv Hornického muzea Příbram 

https://www.knihydobrovsky.cz/autori/josef-velfl-160280
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/cilek-vaclav-149391
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   Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás informovat o 

vydání nové knihy autorů P. Pauliše, Z. Dvořáka, K. 

Babky a P. Fuchse o hornictví, geologii a minerá-

lech tří významných krušnohorských ložisek, která 

nese název „Nerostné bohatství Krupky, Cínov-

ce a Moldavy“. 

   První část představované knihy podává stručný 

úvod do prehistorie dolování a geologickou charak-

teristiku celé oblasti. Následují bloky věnované jed-

notlivým lokalitám – Krupce, Cínovci a Moldavě. U 

každé z nich jsou prezentovány historie hornických 

aktivit, ložiskově-geologické poměry a popis všech 

zjištěných minerálů. Celkově se jedná o více než 

dvě stovky druhů, včetně těch, které byly nově zjiš-

těny v rámci revize starších vzorků provedené při 

přípravě této publikace. Po tomto hlavním bloku 

následuje kapitola věnovaná historii mineralogické-

ho bádání v oblasti Krupky a Cínovce do konce 19. 

století a stručné představení minerálů daných loka-

lit ze sbírek Národního muzea v Praze. Nechybí tu 

ani medailonky významných badatelů a sběratelů 

minerálu, kteří se věnovali tomuto regionu, rozsáhlý 

seznam použité literatury, rejstříky a anglické re-

sumé včetně anglických popisků fotografií a grafů.  

   Texty doplňuje velký počet historických i součas-

ných fotografií dolů, důlních areálů, podzemí a po-

zůstatků po dávné i nedávné těžební činnosti včet-

ně fotodokumentace historických artefaktů apod. 

Těžištěm knihy je pak několik stovek kvalitních ba-

revných fotografií zdejších minerálů z muzejních i 

soukromých sbírek. Nechybí zde originální důlně-

geologické mapy všech tří revírů včetně řezů, které 

byly nově sestaveny na základě studia řady nepub-

likovaných zpráv a posudků.  

 

   Kniha vznikla jako soukromý projekt výše uvedených 

autorů, kteří knihu napsali, graficky sestavili, většinu fo-

tografií nafotili a náklad s přispěním sponzorů z vlastních 

prostředků i zaplatili. Vznik knihy provázely problémy 

s nedostatkem papíru i s několikerým navýšením celko-

vých výrobních nákladů. Knihu velkého formátu (30 x 23 

cm), která je vytištěna na kvalitním křídovém papíru, tvo-

ří cca 650 stran.  

Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy  

P. Pauliš, Z. Dvořák, K. Babka a P. Fuchs  

Představujeme knihu 



 10 

   Setkání hornických spolků České republiky, Slovenské republiky a Polska proběhlo 

dne 30. listopadu 2022 v prostoru Valdštejnské zahrady u příležitosti nadcházejícího 

svátku sv. Barbory, a v rámci českého předsednictví EU 2022.  

Přijetí zástupců hornických spolků místopředsedou Senátu parlamentu České republiky předcházela tzv. 

„Hornická paráda“ - průvod krojovaných horníků a uctění památky u sochy sv. Barbory na Karlově mos-

tě. K uctění památky hornického svátku položili přední zástupci hornických spolků věnec, tradičně zapá-

lili svíčku a zazpívali hornickou hymnu.  

Bez ohledu na stávající stav hornictví podstatou „2. Hornické parády“ byl pochod nejen mladých, ale i 

vysloužilých horníků, kteří při tom všem omládli a zapomněli na zdravotní potíže, které si přinesli 

z těžkých pracovních podmínek. 
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Pochodující proud cca 200 horníků byl doprovázen městskými strážníky na koních, hornickou kapelou a 

hornickými písněmi. Všichni zástupci hornických spolků byli vedeni praporečníky, kteří od místopředsedy 

Senátu Parlamentu ČR obdrželi ve Valdštejnské zahradě památeční stuhu.  

V tzv. sala terrena 

pozdravil horníky mís-

topředseda Parlamen-

tu České republiky a 

další senátoři. Pozvání 

senátorů přijali také 

předsedové sloven-

ského, polského a čes-

kého bánského úřadu. 

  

Společné setkání bylo 

zakončeno hornickou 

hymnou a pozdravem 

„Zdař Bůh!“  

Pro zúčastněné horníky a senátory pořádající Hornický spolek Praha 

připravil tradiční památeční button a pamětní mince. 

 
TEXT: Ing. Bohuslav Machek, Ph.D., FOTO: Ing. Bohuslav Machek, Ph.D, red.  
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ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři 


