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HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE

PŘÍBRAM

SBORNÍK ANOTACÍ



Vážená pani kolegyně!

Vážený pane kolego!

Předkládáme Vám sborník anotaci přednášek 31. ročníku

symposia Hornická Příbram ve védé a technice. Anotace přednášek

podzimního zasedání jsou uspořádány podle sekci v poradí:

L - Hornictví a legislativa

Z - Hornictví a ekologie

E - Ekonomika báňského podniku v tržním hospodářství

P - Hornictví a podzemní stavitelství

S - Sociální politika v hornictví a problematice útlumu

těžeb

Anotace přednášek jarního zasedání letošního ročníku jsou

zařazeny v druhé části sborníku v pořadí:

L - Využití důlních prostor pro ekologické ukládání odpadu

Z - Drahé kovy a kameny - jejich využiti

Číslování anotací je v souladu s programem symposia.

Výjimečné případy chybějících anotací vznikly pozdním dodáním

rukopisu přednášky. Jednotlivé přednášky podzimního zasedání byly

vytištěny formou separátu. Objednávky kompletních sborníků

přednášek sekcí, ale i jednotlivých separátu, laskavě zasílejte

na adresu sekretariátu symposia.

Předpokládáme, že uvítáte tuto naši snahu o racionalizaci

informačních toků, tiskařských prací a zdokonaleni služeb

sekretariátu symposia.

Ing. Jindřich Karpíšek, CSc.

předseda vědecké rady symposia



HORNICTVÍ A LEGISLATIVA

sekce L

Odborní garanti: JUDr. Ing. Jaroslav Pražák

RNDr. Václav Řezníček

RNDr. Libor Spurný

Ing. Miroslav Šťastný

Ing. Jan Tomek

říjen 1992



L 1
RNDr. Miroslav Šedina

ZÁSADY SUROVINOVÉ POLITIKY ČR V OBLASTI NEROSTNÝCH SUROVIN

Na minulém 30. ročníku symposia Hornická Příbram byl
presentován první návrh zásad surovinové politiky ČR pro oblast
nerostných surovin, jako materiál určený к diskusi Široké odborné
veřejnosti. Návrh zásad byl ministerstvem pro hospodářskou
politiku a rozvoj ČR následné dopracován ve spolupráci se zainte-
resovanými ústředními orgány statni správy tak, aby principy
tržního hospodářství byly plné provázány zejména s aspekty
ochrany životního prostředí. Proti snaze bývalého režimu o
maximálni využívání vlastních primárních nerostných zdrojů na
základě direktivně určovaných podminek využitelnosti, která vedla
к vysoké zátěži životního prostředí, je ložisko nerostných
surovin dále chápáno výhradně ve smyslu ekonomické kategorie.

Ochrana primárních nerostných zdrojů je spatřována především
v podpore využívání druhotných surovin. Za potřebné se ukazuje
nahradit stávající institut státního vlastnictví ložisek
nerostných surovin systémem určité formy státní svrchovanosti nad
nerostnými zdroji. Důležitým nástrojem surovinové politiky bude
dále i posuzování podnikatelských záměru v souvislosti
s udělováním báňského oprávněni.

RNDr. M. Šedina. Jarníkova 1898, 148 00 Praha 4
zam.: MHPR ČR, Vršovická 65, 101 60 Praha 10

L 2
RNDr. Petr Šponar

UPLATNĚNÍ ZÁSAD SUROVINOVÉ POLITIKY V INSTITUTECH GEOLOGICKÉ A
BÁNSKÉ LEGISLATIVY

V přednááce je diskutováno současné postavení surovinové
politiky a jejich nástrojů v geologické a bánské legislativě a je
poukázáno na skutečnosti. které budou předmětem změn v
připravovaném horním zákoně.

zam.: MHPR ČR, Vršovická 65, 101 60 Praha 10



L Э
JUDr. Ing. Jaroslav Pražák

NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 44/1988 SB. - HORNÍ ZÁKON, VE ZNĚNÍ
ZÁKONA ČNR Č. 541/1991 SB. A JEJICH SROVNÁNÍ S NĚKTERÝMI
USTANOVENÍMI JINÝCH EVROPSKÝCH HORNÍCH ZÁKONU

V přednášce se poukazuje na některá ustanovení novely a tato
ustanoveni se porovnávají s podobnými anebo zásadné odlišnými
ustanoveními horního zákona rakouského a horního zákona
německého. Současné je naznačena možnost dalšího vývoje pfi
tvorbě zcela nového horního zákona.

JUDr. Ing. J. Pražák, Mikulova 1572, 149 00 Praha
zam.: ČBU, Kozí 4, 110 01 Praha 1

L 4
RNDr. Libor Spurný

SOUČASNÉ A NAVRHOVANÉ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ STRETÚ ZÁJMU

Při současné transformaci ekonomiky jsou veškerá vlastnická
práva zrovnoprávněna. Úprava podmínek řešení střetu zájmů při
těžební činnosti odděluje ochranu objektu a zájmů chráněných
podle zvláštních předpisu a ochranu objektů a zájmů fyzických a
právnických osob. Administrativní náročnost postupů spolu s
nejednoznačně formulovanými prioritami veřejného zájmu
znesnadňuji uzavírání dohod a ve svých důsledcích diskriminují
báňské podnikáni.

Autor navrhuje zásady úprav, které by měly být zohledněny v
připravovaném novém horním zákoně.

RNDr. L. Spurný, Ovouramenná 11, 140 00 Praha 4



L 5
Mgr. Ing. Ján Hijj

GEOTERMÁLNA ENERGIA Z POHĽADU BANSKÉHO PRÁVA A INÝCH VŠEOBECNÉ
ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH NOREM

Energetická krize a vyčerpání ložisek nerostných surovin
vedou к úvahám o využívání geotermální energie, což se odrazilo
při přijímání hornických zákonu u nás i v dalších evropských
zemích. Popsán je zákon německý, rakouský a maďarský. Autor dále
podává přehled způsobů využití a seznamuje s právními problémy
při popisu i využití geotermální energie.

zam.: OBU Bratislava

L 6
JUDr. Josef Luks

PROBLEMATIKA A NOVÉ ÚKOLY SBS VE FIN. OBLASTI A "OPRÁVNENÍ" A
"POVOLENÍ" V NÁVRHU NOVÉHO HORNÍHO ZÁKONA

Ohrady z dobývacích prostorů a těžby pro "organizace"
dobývající vyhrazené nerosty a získání "oprávnění a povolení" к
hornické činnosti (dobývání) v návrhu pro nové právní úpravy.

JUDr. J. Luks, J. Drdy 490, 261 02 Příbram VII
zam.: ČBÚ, Kozí 4, 110 01 Praha 1



L 7
Ing. Miroslav Pospíšil

BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A JEJÍ ORGANIZACE V TRŽNÍCH PODMÍNKÁCH

V ČSFR je vybudována BZS v souladu s potřebami hornické
činnosti, jak byla také vyžadována zákonem číslo 61/1988 Sb.
Novela zákona ve znění zákona č. 542/1991 Sb. reaguje na změnu
ekonomického systému řízení hospodářství ve vztahu BZS к
organizacím, provádějícím hornickou činnost. Praxe však ukazuje,
že mnoho otázek z organizací BZS, její akceschopnosti, a to vše
ve vazbě na ekonomiku, bude třeba řešit jak legislativně, tak
fakticky. Účelem přednášky je poukázat na tyto problémy a
současně nahodit řešení ve variantách.

Irg. M. Pospíšil, Výletní 399, 142 00 Praha 4
zam.: ČBÚ, Kozí 4, 110 01 Praha 1



HORNICTVÍ A EKOLOGIE

sekce Z

Odborní garanti: Ing. Vladimir Janečka

RřTOr. Václav Něeec

MUDr. Stanislav Bradka

MUDr. Vaclav Placek

RNDr. Регг Sulovský

říjen 1992



Z 1
Ing. RNDr. Václav Němec, CSc

ETICKÉ PROBLÉMY V GEOLOGII, HORNICTVÍ A ENERGETICE

Průřez současných přístupů к řešení otázek hospodaření se
surovinami a energetickými zdroji z etického hlediska. Hlavní
pozornost je třeba zaměřit na strategické cíle (zájem příštích
generací) včetně technického zajištění ekologických podmínek
(zájem současnosti i příštích generací).

Konkrétní možnosti hierarchického modelování exploatace
ložisek nerostných surovin (oborová nebo teritoriální simulace
těžebních postupů na větším počtu ložisek s cílem dosáhnout jak
dlouhodobého strategického řešení, tak i minimalizace
ekologických škod).

Ing. RNDr. V.Němec, CSc, К rybníčkům 17.100 00 Praha 10-Straánice

Z. 2
G.F. Dvorcin, S.N. Machov, D.A. Minějev, L.P. Ryžová. A.A. Sizov,
O.M. Jamalov, R.I. Zlotin

ETIKA VYUŽÍVANÍ PUDY V OBLASTECH BÁNSKÉHO PRŮMYSLU

Společnost ZEVS (Zemija vozrožďonnaja snová) se zabývá
těmito činnostmi: vývoj dokumentace o ekologické výrobě ve všech
sférách včetně báňského průmyslu, rozvoj a zavádění nových metod
ekologického využívání přírodních zdrojů vč. ekologické výchovy,
doporučeni přirozené ochranářské činnosti při projektování a
vytváření různých objektů vč. báňského průmyslu, projektování a
tvorba přírodních chráněných oblasti a parků, monitorování a
prognózovaní ekonomických následku znečišťování životního
prostředí, vývoj komplexního expertního systému pro zakládáni a
výběr zachovalých zón v podmínkách činnosti báňských podniku atp.

A.A. Sizov - Rossija, 109028 Moskva. Astachovskij per., d.1/2.
INTECHCENTR
L.P. Ryžová - Rossija, 117875 Moskva B-485, ul. Miklucho-Maklaja
23. MGRI



Z 3
Jean Bussac

ETICKÝ PŘÍSTUP К ŘEŠENÍ ENERGETICKÝCH PROBLÉMU VE VZTAHU К
ROZVOJI A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Problémy zajišťováni i spotřeby energetických zdrojů se
musej i vyrovnat s rostoucími potřebami obyvatelstva celé planety
při stále důslednějším dodržování ekologických limitů
umožňuj ícich zachování životaschopných podmínek pro budoucí
generace.

Rozhodování v téchto problémech nelze omezit pouze na
představitele technického a politického světa. Energetika se
dotýká každého člověka a nezbytné změny chování lidského
kolektivu také vyžaduj í širokou distribuci potřebných informaci.
Tématika se často probírá emocionálně, takže je třeba zdůrazňovat
zásadní význam komunikačních prostředků pro všechny rozhodující
činitele. Je třeba též rozvíjet základnu energetické etiky, která
by byla všeobené přijatelná.

J.Bussac, 60 Avenue Fourcault de Pavant, 78000 Versailles, France

Z 4
Anatolij Markovič Gajdin

EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PETROCHEMICKÉHO PRŮMYSLU A NUTNOST JEJICH
ETICKÉHO ŘEŠENÍ

Resortni přístup к plánování rozvoje odvétví byl nahrazen
diktátem monopolů. Ekologická situace v resortu se nezlepšila.
Ekonomické a byrokratické metody ochrany přírody jsou bezmocné a
neúčinné, pokud se neberou v úvahu základní etické normy.

A.M.Gajdin. Ukrajina, 290026, Lviv, ul. Stryjskaja 98, N1PISERA



z s
Ing. Lidmila Němcová, CSc.

POSTAVENÍ ETIKY V SYSTÉMU VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Etika se ve vyspělých zemích již po několik let uplatňuje
jako interdisciplinárni předmět zařazený do výuky vysokoškoláků v
oblasti podnikáni (business ethics). O rozšiřováni a propagování
myšlenek etického přístupu к podnikáni usilují také různé
mezinárodní organizace (např. EBEN = European Business Ethics
Network, ISBEE = International Society of Business, Economics and
Ethics). V USA se etice v podnikáni věnují specializované katedry
na mnoha desítkách vysokých škol.

Naše podnikatelské prostředí bylo postiženo deformacemi
minulého období zvláště výrazně a o to důležitější je příprava
nových podnikatelů i technických a ekonomických oborníků, kteří
by měli prosazovat ve své praktické činnosti etické principy. Jde
tu mj. o respektování obecnějších zájmů lidské společnosti i s
plným ohledem na příští generace. Tím se také zvyšuje nezbytnost
ohledů na ochranu životního prostředí.

Budou rozvedeny zkušenosti s výukou etiky pro posluchače
podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. L. Němcová, CSc, К rybníčkům 17, 100 00 Praha 10
zam.: VŠE Praha

Z 6
G.F. Dvorcin, V.Ja. Černých, A.V. Němerskij

LÉKAŘSKÉ ZÁVĚRY К ETICKÉMU VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Rozbor údajů o nemocnosti a úmrtnosti zaměstnanců báňských
podniků ukazuje, že vice než 90% mezi nimi i mezi obyvatelstvem
přilehlých oblasti trpí dýchacími, kardiovaskulárními,
onkologickými a dalšími chorobami. Úmrtnost v těchto oblastech je
dvakrát až třikrát vyšší než v oblastech bez jakékoli hornické
činnosti. Extensivní využíváni přírodních zdrojů má za následek
nekontrolovatelné znečištěné prostředí se zdravotními následky na
obyvatelstvu vč. určitých genetických změn.

Lékařské aspekty spojené s etickým využíváním přírodních
zdrojů zahrnují pečlivou kontrolu všech možných rizikových
faktoru, zdravotní výchovu zaměstnanců i obyvatelstva dané
oblasti, vývoj a používáni individuálních ochranných prostředku,
včasné odkrýváni patologických odchylek a jejich léčbu s využitím
nejmodernějších metod a léků.

C.F. Dvorcin. OCTAMED. Rossija. 119874 Moskva. Abrikosovskij
per. 2.



Z 7
O.S. Brjuchoveckij, A.K. Sokolovskij. G.C. Tumarkin, L.P. Ryžová.
E.V. Ryžová, P. Bartoš

ETICKÉ PROBLÉMY PŘI PRŮZKUMU A TÉŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUDNÍCH
LOŽISEK

Pozornost se soustřeďuje především na komplexní etické
problémy zachování přírody, na její přežití a obnovu, na boj
proti znečišťování a vyčerpání podzemních vod, na vědecky
založenou metodu otvirky a těžby (zejména pokud jde o bezzásadové
přístupy к ukládání průmyslových odpadu) a rovněž na ekologicky
nedostatečná řešení otázek neracionální extensivní exploatacé
polymetalických a zlatorudnich žilných ložisek (která vyžadují
obrovské materiální výdaje na obnovu promarněných přírodních
bohatství i poškozeného zdraví obyvatelstva).

Na základě konkrétních ložisek se rozpracovávají prostorové
informační modely a datové báze, při nichž se respektuje také
etická analýza geologických, báňsko - technických, technicko -
ekonomických a ekologických charakteristik a prognóz. Využití
výpočetní techniky, matematických metod teorie her. vícekrokové
optimalizace ap. dovoluji řešit dané úkoly na vysoce efektivní
úrovni.

A.K. Sokolovskij, L.P. Ryžová. Rossija, 117873 Moskva, B-485, ul.
Miklucho-Maklaja 23, MGRI
P. Bartoš, Svojšikova 2225/37, 415 01 Teplice v Čechách

Z 8
Ooc. Ing. Pavol Rybár, CSc.

POTREBA A MOŽNOSTI REŠTRUKTURALIZÁCIE ŤAŽKÉHO PRIEMYSLU NA
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Vědeckotechnologický park na TU Košice má pomoci při
restrukturalizaci průmyslu v regionu východního Slovenska
podporou vzniku malých a středních podniků. Příspěvek se zabývá
potřebami vzniku parku a jeho orientací v nejbližším období.

zam.: Technická univerzita. Banícka fakulta. Park Komenského 19,
042 83 Košice



Z 9
Ing. Hana Solnička, Ing. Ivan Kubíček, Jan Merta, p.g.

OBSAH PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDÚ V NĚKTERÝCH SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ OVLIVNĚNÝ GEOLOGICKOU STAVBOU PŘÍBRAMSKÉ GEOLOGICKÉ
OBLASTI

Ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů je
přirozenou součástí prostředí a na radiační zátěži obyvatelstva
se podílí rozhodující měrou. Příspěvek z ozáření z přírodního
pozadí u populace lze velmi obtížně ovlivnit, přesto se
v posledních několika letech celosvětově usiluje o jeho částečnou
regulaci. Jednou z cest je omezování záření v souvislosti
s bydlením, resp. pobytem v budovách, kde je hlavním rizikem
vdechování dceřiných produktů radonu. Zdrojem radonu a jeho d.p.
v budovách jsou podloží, stavební materiály a voda.

V referátu jsou uvedeny výsledky néřeni těchto složek v
různých lokalitách příbramské oblasti a naměřené hodnoty jsou
diskutovány s ohledem na platné legislativní předpisy.

zam.: ÚHP Kamenná, 262 31 Milín

Z 10
Ing. Miloslav Němec

ODHAD DÁVKOVANÉ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA SEVEROČESKÉ TĚŽEBNÍ OBLASTI
VLIVEM ČINNOSTI ČSUP

V práci je podán odhad dávkové zátěže obyvatelstva vybraných
lokalit severočeské těžebni oblasti. Hlavním cílem práce je pokus
o stanovení příspěvku spadajícího na vrub činnosti CSUP.

Ing. M. Němec, Hornická 319, 471 27 Stráž p. R.
zam.: ÚHP Kamenná, pobočka, Pod kaplí 2, 471 27 Stráž p. R.



Z 11
MUDr. Václav Plaček, RNDr. Eva Hladká, Ing. Miroslav Hemer.
MUDr. Jiří Ditrich

ZÁTÉŽ OBYVATEL Z IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V TĚŽEBNÍ OBLASTI DOLNÍ
ROŽÍNKA

Z dosavadního sledování a podkladových materiálů ÚHP UP a
DIAMO s.p. (dříve ČSUP) byly zhodnoceny možné zdroje ozáření
obyvatel v okolí téžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní
Rozinka. Jejich analýza ukázala, že zvýšení úrovně ozářeni
obyvatel nad přírodní pozadí není významné. Zvláštní pozornost
byla věnována případnému ovlivnění vody ve Svratce z hlediska
radiologických ukazatelů jako významnému zdroji pitné vody, kde
nebylo zhoršení kvality zjištěno. V závěru je uvedeno doporučení
pro zpřesnění monitorovacího systému složek životního prostředí.

MUDr. Václav Plaček, Školní 73, 261 05 Příbram VIII
zam.: ÚHP Kamenná. 262 31 Milín

Z 12
RNDr. Eva Hladká, Ing. Miroslav Hemer

OVLIVNĚNÍ OBYVATELSTVA ODVALY URANOVÉHO PRŮMYSLU

Výsledky měřeni a analýz ukázaly, že v oblasti těžby uranu
se významně uplatňují z hlediska dopadu na okolí haldy hlušiny.
Odvely představuj í riziko potencionálního ozáření v podstatě
dvěma cestami:
a) uvolňováním radionuklidů loužením hlušiny dešťovou vodou a
taj ícíи sněhem a prosakováním této vody do povrchových a
podzemních vod.
b) kontaminace ovzduší a expozice obyvatelstva úniky radonu a
dceřiných produktů do atmosféry.

Opakované měření ovzduší a analýzy vod z okolí odvalu vedou
к závěru, že příspěvky z hald představují pro jednotlivce zlomky
mezních ročních příjmů, nelze je však považovat za bezvýznamné.
Jsou uvedena doporučení ke sníženi negativních vlivů odvalu na
okolí.

RNDr. Eva Hladká. Horská J79, 261 01 Příbram IV
zam.: ÚHP Kamenná. 262 31 Milin



Z 13
MUDr. Václav Plaček, Ing. Jan Matzner

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM V OKOLÍ ZÁVODU CHŮ MAPE MYDLOVARY

Dlouholetý provoz chemické úpravny uranové rudy byl spojen s
vlivem závodu na okolí, zejména v souvislosti s existencí
rozlehlých odkališť. Byly zhodnoceny potenciální zdroje ozáření
obyvatelstva v okolí závodu - kontaminace spodních vod, půdy a
sedimentů. radon v ovzduší, prašnost s obsahem radionuklidu a
vnější ozáření. Výsledky sledování možných zdrojů ozáření
dokládají, že CHÚ nezvyšuje úroveň ozáření obyvatel nad hodnoty
přírodního pozadí.

MUDr. V. Plaček, Školní 73, 261 05 Příbram VIII
zam.: ÚHP Kamenná, 262 31 Milín

Z 14
Ing. Miloslav Richter, Ing. D. Sirotkova

HYGIENICKÉ ASPEKTY PROJEKTU PŘEPRACOVÁNÍ NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ
Z GALVANOVEN V CHEMICKÉ ÚPRAVNÉ D. ROŽÍNKA.

Příspěvek se zabývá posouzením způsobu zajištění přepravy
kalů od producentu a podmínek přejímky к předprovoznimu
skladováni v areálu CHÚ, způsobem a výsledky monitorování
vnitřního i vnějšího okolí kaliště II-Zlatkov, vč. návrhu
havarijního opatření na detoxikaci a likvidaci meziskládky.

Ing. M. Richter, Mariánská 171, 261 02 Příbram VII
zam. : ÚHP Kamenná, 262 31 Mílín



Z IS
Ing. Jan Novotný

KRITICKÉ PODMÍNKY PROVOZOVANÍ ODKALÍŠTÉ MAPE V NÄVAZNOSTI NA
REKULTIVACI

Příspěvek se zabývá chemickou úpravnou uranových rud v
Mydlovarech, zaměřuje se na geologickou a hydrogeologickou
stavbou odkališť. vnitřní strukturou tělesa odkalištč. dále
rozebírá, cíle rekultivace odkališť a postup prací pro dosažení
cílů rekultivace.

zam.: Interprojekt Praha

Z 16
Ing. Jan Novotný

PRINCIPY A METODIKA REKULTIVACÍ ODKALIŠŤ PO TĚŽBĚ U-RUD

Příspěvek dokazuje nutnost rekultivace odkališť uranových
rud, a to především z důvodů nebezpečí kontaminace životního
prostředí. Předkládá postup při řešení rekultivací a sanací
odkališť.

zam.: Interprojekt Praha (I*



Z 17
RKDr. Olga Lusková

ZHODNOCENÍ CHEMISMU PODZEMNÍCH VOD V OKOLÍ ODKALIŠTÉ STRÁŽ
P.RALSKEM

Příspěvek přibližuje hodnocení hydrogeologických a
hydrochemických poměrů odkaliště Stráž p. R. pomocí
hydrogeologických vrtů, které jsou postupné budovány od r. 1972.
Výsledky monitorování jsou shrnuty do tabulek, text je ilustrován
dále mapkou a grafy.

zam.: DIAMO, o.z. EKOLOGIE Stráž p. R.

Z 18
Ing. Jiří Zacios

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODKALIŠt PRO NEURANOVOU ČINNOST - UKLÁDÁNÍ
GALVANICKÝCH KALŮ NA ZÁVODĚ CHEMICKÁ ÚPRAVNA

1. Vznik podnikatelského záměru
2. Správní řízení
3. Spolupráce s obcí Rožná a řešení konfliktů
4. Etapa výstavby zařízení
5. Ekologické dopady na okolí

Ing. J. Zacios, A. Štourače 724, 593 01 Bystřice p. Perštýnem
zam.: DIAMO. o.z. GEAM Dolní Rozinka, S92 SI Dolní Rozinka



Z 19
RNDr. Petr Kühn

VLIV FÁZOVÉHO SLOŽENÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ NA DLOUHODOBOU
STABILITU PRODUKTŮ Z NICH VYROBENÝCH

Elektrárenské popílky jsou (se střídavými úspěchy)
používány jako sekundární hmoty pro použití napr. v zemědělství.
stavebnictví, do zakládkových směsí apod.. kde jsou považovány za
hmoty v podstatě inertní. Pro tato použiti je však vzhledem к po-
žadavkům ochrany životního prostředí zapotřebí znát. nebudou-li v
dlouhodobém uložení v různých prostředích uvolňovat do okolí
toxické prvky a jaká bude dlouhodobá stabilita jejich hlavních
složek.

Tuto problematiku pomáhá osvětlit analýza fázového složení
vzorku našich elektrárenských popílku ze severočeského reviru.
které se v řadě významných rysů liší od popílku, popisovaných
v zahraniční literatuře (nízký obsah Ca a sádrovce, nízké obsahy
alkal. prvků. solí. převládání složky silikátu hliníku). Analýza
vybraných vzorků popílku pomocí elektronové mikroanalýzy umožnila
stanovení fázového složení včetně sklovitých hmot. Na základě
těchto poznatků je možné diskutovat problémy, které pro určení
dlouhodobé stability popílku vznikají jako důsledek dosud
nedokonalé znalosti některých podstatných fází. která nedovoluje
určit chování tohoto materiálu v kontaktu s přírodním prostredím,
a je tr.ožné stanovit směry dalšího výzkumu.

zam.: DIAMO. o.z. Ekologie. Stráž pod Ralskem

Z 20
RNDr. Petr Kühn

LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Průzkum a těžba uranových rud v českých zemích po sobě v
minulých letech zanechaly velký počet starých zátěži
nejrůznějšího typu. Z toho vyplývá jako prvořadý úkol stanovení
rizika, plynoucího z jednotlivých zátěží pro obyvatelstvo a
životni prostředí.

К posouzení stupně a dosahu ohrožení těmito starými zátěžemi
je nutné využívat jako kritéria mimo jiné mezní hodnoty obsahů
radioaktivních a jiných toxických škodlivin, kxeré jsou ve
většině států Evropy stanoveny více či méně závaznými předpisy,
platnými ve všech státech Evropského společenství.

Tyto mezní hodnoty jsou většinou určovány především ohledy
zdravotnickými a ekonomickými. Problematika vztahu mezi těmito
legislativně určenými hodnotami a přírodně, případně ekologicky
založenými požadavky včetně problematiky prosazení jejich
platnosti u nás jsou předmětem tohoto příspěvku.

zan.: DIAMO. o.z. Ekologie, Stráž pod Ralskem



Z 22
RNDr. Jiŕi Slovák

VAZBA NA REGIONÁLNÍ EKOLOGII PŘI ZAKLADANÍ URANOVÝCH DOLŮ V
OBLASTI ZÁPADNÍ MORAVY

v
V přednášce jsou shrnuty základní problény životního

prostředí v souvislosti s těžbou a úpravou uranu na ložisku Rožná ,*
- Olší а jejich vývoj od dob průzkumu do současnosti. Rozebrány „r

jsou dopady na čistotu podzemních a povrchových vod půd a ovzduší
v oblasti ve vztahu к hornické těžbě а к úpravě uranové rudy.
Referát se dotýká i problematiky krajinotvorné v souvislosti
s těžbou a následnými rekultivacemi.

RNDr. Jiří Slovák, Dobrovského 20. 612 00 Brno
гаи.: DIAMO, o.z. Ekologie Stráž p.R.. prac. Dolní Rozinka

Z 23
Ing. Antonín Štros, Ing. Zdeněk Vosyka

NÁVRH TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VOD DOLŮ CHEMICKÉ TĚŽBY LOŽISKA STRÁŽ

К řešení problematiky čištění vod, vznikajících v
souvislosti s provozem technologie podzemního louženi na ložisku
Stráž byly postupně analyzovány metody, vycházející z
hydrolytických postupů, metody chemického inženýrství a fyzikálně
chemické metody. Nová kombinovaná metoda řeší v plném rozsahu
hydraulickou situaci na ložisku a zaručuje spolehlivě veškeré
požadované parametry výstupu. Dává předpoklady dalšího širokého
rozvoje návazných technologií pro separaci komponent z roztoku, a
to v návaznosti na aktuální možnosti trhu.

Ing. A. Štros, Zeyerova 296. 460 01 Liberec



Z 24
Ing. Zdena Hrbová

SOUČASNÝ STAV V LIKVIDACI ODPADU - OBLAST STRÁŽ P09 RALSKEN

Autorka rozebírá problematiku manipulace s odpady, jejich
využíváni a zneškodňování. Pozornost věnuje snižování produkce
odpadu. resp. omezování množství pro ukládání, ve s.p. DIAJJO.
Nastiňuje možné cesty řešení problému, především pak třídění
odpadu.

zaro.: DIAMO, o.z. Ekologie. Stráž pod Ralskem

Z 25
Ing. Pavel Urban

ACTIVITY MAPE V LIKVIDACI ODPADŮ

Po skončení uranové činnosti je snaha využít kalojemy
úpravny pro účely odpadového hospodářství.
Jsou sledovány různé směry:
- přepracování odpadů chem. cestou s cílem sníženi rizikovosti
odpadů a získání užitné složky
- využiti vhodných odpadů jako materiálu pro technické zakryti
ploch kalojemů
- využití vhodných odpadů pro biologické obohacení (ozelenení)
krycí vrstvy
- využití volného objemu kalojemu pro ukládání odpadu z náhradní
hydrometalurgické výroby
- využiti kalojemů pro ukládání jiných odpadu

Podrobnosti jsou v článku diskutovány.
Využití kalojemů je prováděno v souladu s rozhodnutími a

příslušnými souhlasy orgánu státní správy.'

zam.: DIAMO, o.z. CHÚ Mydlovary



Z 26
Ing. Vladimir Civín

ŘEŠENÉ APLIKACE ELEKTRODIALÝZY

Referát podává stručnou informaci o možnostech
elektrodialýzy při řešení různých ekologických a průmyslových
problémů. Zároveň podává výčet technologických procesů s
uplatněním elektrodialýzy, řešených na pracovišti výrobce
ionexových membrán a zařízení pro elektrodialýzu, a.s. MEGA ve
Stráži p. Ralskcm.

zam.: MEGA, a.s.. Stráž pod Ralskem

Z 27
Ing. Zdenek Vacek

ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU POMOCÍ SOLIDIFIKACE

Solidifikace je moderní způsob zneškodňováni odpadu, při
kterém se škodlivé a nebezpečné složky imobilisují chemickou a
fyzikálni vazbou v pevné struktuře solidifikátu. Minimálně o 2
řády se tim sniži jejich vyluhovatelnost vodou a tím i
nebezpečnost pro životni prostředí. Odpady, zařazované do III. a
IV. vyluhovaci třídy podle připravovaných čs. předpisu se
solidifikací mohou přeměnit na novou hmotu, která je
vyluhovatelností spolehlivě zařaditelná do třídy II. a v mnoha
případech vyhovuje limitům třídy I a: tím se výrazně snižuje
technická náročnost i náklady na skládkování odpadu. Následující
referát přináší přehled o solidifikačních technologiích a jejich
možnostech z hlediska likvidace jednotlivých druhů odpadu.

zam.: MEGA, a.s.. Stráž pod Ralskem



Z 28
lug. Miroslav Matuška

ELEKTROFORÉZA VE VZTAHU К ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

V poslední době se v Československu při prováděni
povrchových úprav kovových výrobku rozšiřuješ využiti
elektroforézní depozice základních nátěru z vodního roztoku
iontové nátěrové hmoty. Kataforetický proces, který pracuje s
lakem ve formě pryskyŕičného kationtu. umožňuje snížit ekonomické
zxráty minimalizaci úniku nátěrové hmoty a rozpouštědel dc
ovzduší i odpadních vod. Kataforetický nanášené laky inají vyšší
stabilitu. pružnost a antikorozní odolnost. Díky tomu tato
technologie nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, výrobě
spotřebního zboží, zemědělské techniky aj.

Firma MEGA se zabývá rekonstrukcemi a výstavbou nových
kataforeznich linek, využívajíc znalostí v oboru membránových
technologií (automatická regulace pH roztoku barvy, ultrafiltrace
barvicí lázně).

zam.: MEGA, a.s. Stráž pod Ralskem

Z 29
Ing. Pavel Kotas, CSc

ZÁSADY CHARAKTERIZACE A METODY POSOUZENÍ SKLADKOVATELNOSTI
TECHNOLOGICKÝCH ODPADŮ

Jsou uvedeny hlavní zásady připravovaných prováděcích
nařízeni к právním předpisům pro nakládání s odpady. Při
charakterizaci odpadu se vycnází z rozsahu rozboru odpadů,
závislém na způsobu zneškodnění. Předepisuje se vzorkování
odpadu, zpracování vzorku před rozborem a analytické metody pro
stanoveni ukazatelů složeni odpadů.

Při posuzování sklá-dkovatelnosti odpadu jsou rozhodujícími
kritérii chemické složeni odpadu, koncentrace škodlivin a
vyluhovatelnost odpadu vodou. iív'5<2í s e tabulky hodnot pro
jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, Umožňující uTČiT umístění
odpadu p.a jednotlivé druhy skládek a další parametry, limits iui
zneškodnění odpadu skládkováním.

zam..- MEGA a.s.. 471 27 Stráž p. R.



Z 30
Ing. Viliam Bauer

BEZODPADOVÉ TECHNOLÓGIE PRI ZÍSKAVANÍ ÚŽITKOVÝCH NERASTOV

V současné dobé jsou bezodpadové technologie používány
především v uhelných dolech, v rudném hornictví nejsou ve větším
rozsahu využity. Příspěvek analyzuje možnosti použití odpadů jako
zakladkových materiálů. Závěrem je uveden příklad zavedení
bezodpadové technologie získávání surovin v kamenouhelném
průmyslu v SRN.

zam.: Technická univerzita Košice, Banícka fakulta, Košice
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E 2
RNDr. Milan Vyšata, RNDr. Pavel Mayer

ROZBOR METODIKY STANOVENÍ ÚHRAD Z TĚŽBY VYHRAZENÝCH NEROSTŮ

Autoři ve svém příspěvku diskutuji problém stanovení výše
úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů dle metodiky uvedené v
novele horního zákona. Uvádí nedostatky předloženého poměrného
ukazatele, který znevýhodňuje podniky obchodné zdatnější a mimo
to celá formulace rozebíraných paragrafu nechává prostor pro
vytváření jakýchsi cenových kartelu. Řešení nacházejí v
ukazatelích naturálních, úhradě pevnou sazbou za lt (lm )
skutečné vydobytého nerostu.

RNDr. M. Vyšata, Tyršova 45, 250 83 Škvorec
RNDr. P. Mayer, Vrchovinská 815, Praha, 193 00
zam.: Intergeo, a.s. Praha, Olbrachtova 3, Praha 4, 146 00

E 3
Ing. Peter Fedorik, CSc.

NIEKTORÉ VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE MEDZI GEOFONDOM A U.S. BUREAU OF
MINES V OBLASTI HODNOTENIA LOŽÍSK

V rámci spolupráce medzi Geofondom a U.S. Bureau of Mines
vznikla úloha vytvorenia databázy vybraných ložísk Slovenska pre
systém MAS (Mineral Availability System). Na základe projektu
schváleného SCÚ pracujeme na osvojení programových prostriedkov
systému MAS, t.j. PCMINSIM - systém ekonomického hodnotenia
podnikatelského zámeru v ťažbe a úprave nerastných surovín,
PCADIT - databáza ložísk (najmä rudných) z celého sveta a PRETUAL
- program na odhad výrobných nákladov pri ťažbe a spracovaní
surovín.

Niektoré výsledky konkrétnych aplikácií budú súčasťou tejto
prednášky.

Ing. P. Fedorik. CSc, íábryho 16, Košice, 040 22
zaa.: Geofond Bratislava, prac. Košice, Verferova 1, Košice



E 4
Ing. Zoltán Novek, CSc.

PROCES ADAPTÁCIE ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY NA PODMIENKY TRHOVÉHO
HOSPODÁRSTVA

Charakteristika výrobného procesu magnezitového, bansko
hutnického kombinátu. Priebeh jeho adaptačného procesu na trhové
podmienky charakterizovaný príslušnými ukazovateľmi. Možné
východiská pre existen i u vo forme prosperujúcej organizačnej
jednotky.

Ing. Z. Novek, CSc, Užhorodská 6, 040 01 Košice
zara.: Technická univerzita Košice, Banícka fakulta, katedra
riadenia výrobných procesov, Zbrojničná 3, 040 00 Košice

E S
Ing. Jozef Čech, CSc., Ing. Vladimír Bauer

SIMULAČNÝ MODEL PRE POTREBY HODNOTENIA A RIADENIA ŤAŽBY
NERASTNÝCH SUROVÍN

Rozvoj a popularita simulačněj metódy je dnes úzko spätá s
rozvojom počítačov. Tie otvárajú svojimi možnosťami nové
metodologické obzory pre výskum a riadenie v najširšom slova
zmysle, banské podnikanie nevynímajúc. Príspevok sa zameria na
problematiku využitia simulačnej metódy pri hodnotení a riadení
ťažby nerastných surovín a poukáže na praktickú aplikáciu
simulačného modelu v tejto oblasti.

Ing. J. Čech, CSc, Ružinská 5, Košice, 040 11
zam.: Technická univerzita Kosice, Banícka fakulta. Park J. A.
Komenského 19, Košice



E 6
Ing. Jan Kocúrek

NÁZORY NA ORGANIZAČNÍ SESKUPENÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V ČU
HORNICTVÍ

Přednáška obsahuje sxručné hodnocení dosavadních přísxupů к
budoucí organizaci ekonomických subjektů v černouhelném
hornictví. Na příkladu stávající a.s. OKD Ostrava ukazuje na
možnost volby adekvátní organizace důlních podniků při
respektování samostatnosti Dolu CSM (Stonava).

Uvádí některé klady i zápory existence několika či jednoho
subjektu na daném ložisku (lokalitě)

Obsahuje rovněž stručný návrh řešeni budoucí organizace
ekonomických subjektů v tzv. "ostatní činnosti" (strojní a
stavební výroba, služby atd.).

Ing. J. Kocurek, Janáčkova 2, 736 01, Havířov - Město
zam.: VÚPEK, a.s. Praha, divize 310 COAL-ENERGY Ostrava, Výstavní
13, 709 34 Ostrava - Mar. Hory

E 7
Ing. Smail Ahcéne, CSc.

NĚKTERÉ PŘÍSTUPY К OCEŇOVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Problematika hodnoceni a oceňování ložisek nerostných
surovin je v podmínkách tržního hospodářství velmi důležitou
problematikou, neboť ložisko je nutné posuzovat za komoditu,
která má velmi obecné i specifické zvláštnosti proti jinému
zboží, jako objektu směny.

Znamená to, že je nutné uvažovat s některými specifickými
vazbami mezi nabidkou, poptávkou a cenou nerostných surovin,
které jsou z těchto ložisek získávány.

V příspěvku budou charakterizované účelné vazby (možné me-
todické přístupy) spojené s hodnocením a oceňováním ložisek
nerostných surovin v podmínkách tržni ekonomiky.

Ing. S. Ahcéne, CSc.. Rosického 1062, Ostrava-Poruba. 708 00
гая.: VŠB, tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba 708 33



E 8
RNDr. Ivo Sitenský, CSc.

PROBLÉMY STANOVENI TRŽNÍ CENY BANSKÉHO PODNIKU V ČSFR

Tržni cena báňského podniku, resp. její odhad, je
stanovitelná několika postupy. V našich současných podmínkách ale
každý z nich má svá úskalí. O nich bude přípěvek hovořit.

RNDr. I. Sitenský. CSc, V zídkách 127, 252 46 Vrané n. Vlt.
zam.: SENS PřF UK, Albertov 6. 128 43 Praha 2

E 9
Ing. Libor Doležal

ZKUŠENOSTI Z APLIKACE METODIKY PROPOČTU EKONOMICKÉ KATEGORIZACE
ZÁSOB NA ČERNOUHELNÉM LOŽISKU

Přednáška shrnuje poznatky z prvé aplikace metodiky propočtu
ekonomické kategorizace zásob na uhelném dole v ČSFR. Jsou zde
prezentovány postupné kroky propočtu realizovaných v průběhu r.
1991 na Dole Kladno, s.p.. a rovněž jsou uvedeny dílci výsledky
formou diskrétních sdélení.

Ing. L. Doležal. Pelclova 6, 702 00 Ostrava 1
zam.: VÚPEK, a.s. Praha, divize 310 COAL-ENERGY Ostrava. Výstavní
13, 709 34 Ostrava - Mař. Hory



E 10

Ing. Jan Filipovský

PŘÍSTUP A MOŽNOSTI TVORBY CEN UHLÍ

- Současný stav tvorby cen uhlí
- Liberalizace cen uhli a její úskalí
- Ekonomická báze cen uhlí
- Možnosti, jak se к ní přiblížit

zam.: VŮPEK- ECONOMY spol. s т.о., Sokolská 9, Praha 2

E 11
Ing. Oldřich Lindovský, Ing. Milan Najman, CSc

EKONOMIKA, EKOLOGIE A POTŘEBY TRHU NA PŘÍKLADU ČERNOUHELNÉHO
HORNICTVÍ

Příspěvek se zabývá potřebami černého uhli v celém spektru
jeho užití v tuzemsku a v exportu. Uvádí změny v ekonomice těžby
a související ekonomické otázky jak v těžbě, tak úpravě a užiti
jednotlivých druhů černého uhlí. Všímá si rozporu mezi potřebou
UVPK a ČUE, zaměřuje se rovněž na vytěsňování závadných druhů ze
spotřeby (sírnaté HU a černouhelné kaly) a jejich náhradu
ekologicky hodnotnějším palivem (otopový koks).

Využívá к tomu poznatku specializovaných studií a průzkumu
trhu, opakovaně prováděných v ostravské divizi VÚPEK, a.s.

Ing. 0. Lindovský, Těákovice 197, okr. Opava, 747 68
zam.: VÚPEK. a.s. Praha, divize 310 COAL-ENERGY Ostrava, Výstavní
13. 709 34 Ostrava - Mar. Hory
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RNDr. Ján Novák, Ing. Pavel Vladyka

NĚKTERÉ EKONOMICKÉ PROBLÉMY ÚTLUMU CHEMICKÉ TĚŽBY URANU VE
STRÁŽSKÉM BLOKU

Příspěvek analyzuje ekonomickou situaci při těžbě uranu v
severočeské oblasti a její možný vývoj v závislosti na další
těžbě či jejím útlumu. Zaměřuje se především na těžbu chemickou
loužením "in situ" a s ní spojený problém sanace. Jádrem
príspevku je rozbor 4 možných variant průběhu sanačních prací z
hlediska nákladů na sanaci a způsobu jejich krytí. Priložený graf
zobrazuje očekávanou potřebu dotací ze státního rozpočtu к
zajištění sanačních prací. Závěrem autoři uvádějí přijatou
variantu prozatímního řešení situace dle usnesení vlády ČR č.
366/92.

RNDr J. Novák, Jáchymovská 233, 460 10 Liberec
zam.: DIAMO, ŘSP, Stráž pod Ralskem

E 13
Ing. Milan Holub, CSc.

EKOLOGIE VERSUS EKONOMIKA - PŘÍKLAD LOŽISKA STARÉ RANSKO

Porovnání výsledku variantního modelování kvality ložiska,
velikosti těžeb a způsobu úpravy s variantami postižení
přírodního prostředí. Výsledek: nerentabilní ložisko.

Ing. M. Holub, CSc, Malý Beranov 8. 586 03 Jihlava



E 14
Ing. Josef Endlicher, Ing.Ivo Jarea. Ing. Jindřich Karpíáek, CSc.

SOUČASNÉ EKONOMICKÉ PODMÍNKY TĚŽENÍ A ZPRACOVANÍ ZLATÝCH RUD
V CECHÁCH

Poměrné malá, chudá a vzájemně vzdálená ložiska zlata v
Čechách neumožňovala v posledních desetiletích efektivně
investovat do těžebních a úpravnických kapacit. Velmi závažným
problémem výstavby nové úpravny Au rud jsou ekologické požadavky
na proces kyanizace. Ukončením zpracování uranových rud na
chemické úpravné v Jižních Čechách vznikla nová možnost
přebudovat tento hydrometalurgický závod na úpravnu Au rud.
Kkonomická podmínky zpracování zlatých rud jsou odvozovány od:

- kotací cen zlata na londýnské burze
- výše dodatkové investice na přebudování chemické úpravny
uranových rud na úpravnu Au rud

- ročního nnožství zpracovaných Au rud
Byly vypracovány ceníky pro nákup Au rud od těžebních

podniků. V nich vymezeny hraniční ekonomicky zpracovatelné obsahy
Au. Dále byly provedeny variantní propočty efektivnosti investice
do úpravny. Byl namodelován rozhodovací strom ekonomické
efektivností realizace tohoto podnikatelského záméru.

zam.: Ing. J. Endlicher, CHÚ Mydlovary, o.z., DIAMO,
Ing. I. Jareš, Ing. J. Karpíšek, CSc,
ŔSP DÍAMO, pracoviště Příbram

E 15
Prof. Dr. hab. Inž. Adam Stefan Trembecki

VLIV ZPŘÍSNĚNÍ KONBIC BILANČNOSTI NA SNÍŽENÍ STUPNE VYUŽITÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Kritéria bilančnosti se zvyšují v důsledku obecné tendence
využívit pouze bohaté části ložiska nebo v důsledku ekonomických
tlaků usilujících o maximální hospodářskou efektivnost
exploatace. Je žádoucí, aby racionální těžba ložiska byla vedena
se zřetelem na řádné využiti celého ložiska při dodržováni
takových kondic, které by zabraňovaly marnotratnému rabování
národního hospodářství.

Příspěvek analyzuje ekonomické problémy selektivní těžby
směřující к maximálnímu využití celého ložiska v daných
geologických podmínkách. Uvádí se struktura dvou počítačových
programů, které jednak charakterizuji hodnoceni ložiska, jednak
umožňuji simulovat příslušná kritéria jeho bilančnosti.

Prof. Dr. hab. Inž. A. S. Trembecki, AI. Mickiewicza 30, AgH
Krakow. Polsko



E 16
RNDr. Václav Zedník

POUŽITÍ PROGNÓZ VÝVOJE CEN PRODUKTU Pftl HODNOCENI INVESTIC

V príspevku je analyzován vliv různých metod stanovení ceny
na kalkulaci příjmu a tím zprostředkované na výpočet
diskontovaného cash flow a NVP. Analýza je provedena na modelovém
ložisku mědi, kde je měď jedinou produkovanou užitkovou složkou,
finalizovanou do stadia rafinovaného kovu. Výsledkem analýzy je
konstatování, že použití ceny, aktuální v dobé hodnocení
investice, je naprosto nevyhovujícím postupem. Špatné výsledky
dává také použití trendové analýzy, nevhodné je rovnéž použití
metody ARIMA. Vyhovující prostředky poskytuje metoda aktuálni
ceny násobené deflátorem a metoda ÓSC I., vyvinutá pravé pro
prognózovaní trhů nerostných surovin. Z výsledků je zřejmé, že
s použitím posledních dvou metod je možné provádét ekonomická
hodnoceni investic s uspokojivýn výsledkem na mnoho let dopředu.

zam.: MINERALS CONSULTING, Opletalova 174. 284 01 Kutná Hora

E 17
Ing. Peter Ondris

MOŽNOSTI POKRYTIA POTREBY ZLATA SLOVENSKA Z VLASTNÝCH
SUROVINOVÝCH ZDROJOV

V závere roka 1990 začal Rudnými baňami zlatý program,
ktorého cielom je vyrábať zlato z niektorých ložísk na Slovensku.
Bolo nutné získať vhodné surovinové zdroje zlata, uplatniť novú
orientáciu geologického vyhľadávania a prieskumu a zaoberať sa
všetkými aspektami využitelnosti geologických zásob.
V podnikateľskom zámere boli vyjadrené predstavy ako a kedy bude
zlato vyrábané s tým, že v rámci pripravovanej a.s. dosiahne
výroba najprv 0,5 t a neskoršie 1 t zlata ročne.

Aké sú dnes rozhodujúce podmienky splnenia tohto zámeru
pojednáva tento príspevok.

Ing. P. Ondris. Radvanská 6. 974 01 Banská Bystrica
zu.: Rudné bane, s.p. Banská Bystrica, ul. J. Krála 1, 974 32
Banská Bystrica
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Doc. Ing. Karel Pulkrab. CSc

EKOLOGICKÁ EKONOMIKA

Přístupy k řešení dosud konfliktního vztahu mezi ekologickým
a ekonomickým reprodukčním procesem. Integrace ekologických
kriterií do systému řízení - v oblasti organizačního uspořádání,
právního řádu, ekonomických nástrojů řízení a informačních
systémů.

Stav v ČSFR. Činnost Mezinárodní společnosti ekologických
ekonomů (ISEE).

Doc. Ing. К. Pulkrab, CSc, Dvouletky 959, Kostelec nad Černými
lesy, 281 63
zam.: Lesnická fakulta VŠZ Praha, Kamýcká 957. Praha 6. 165 21

E 20
Ing. Zoltán Novek, CSc., Ing. Adriana Csikósová, CSc.

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE EKOLOGICKÉHO CHOVANIA SA ORGANIZAČNEJ
JEDNOTKY

V príspevku uvedieme rozbor ekonomických dôsledkov z
ekologického správania sa organizačnej jednotky, ktorá existuje v
pomerne velkej mestskej aglomerácii a bola postihnutá krátením
výrobnej kapacity v dôsledku znečisťovania životného prostredia v
roku 1989.

Ing. Z. Novek. CSc, Užhorodská 6, 040 01 Košice
Ing. A. Csikósová, CSc, Miškovecká 18. 040 01 Košice
zam.: Technická univerzita Košice, Banícka fakulta. Katedra
riadenia výrobných procesov, Boženy Nemcovej 3, 040 01 Košice,
tel. 327 29
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RNDr. Petr Sponu

SYSTÉMOVÉ A LEGISLATIVNÍ POSTAVENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V
PROCESU GEOLOGICKÝ PRŮZKUM - PŘÍPRAVA DOBÝVANÍ A DOBÝVANÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN

V přednášce je proveden kritický rozbor platných právních
norem upravujících ochranu životního prostředí ve vztahu ke
geologickému průzkumu, přípravě a dobýváni ložisek nerostných
surovin. Dosavadní praxe je srovnávána s novou ekologickou
politikou Ministerstva životního prostředí České republiky.

RNDr. P. Šponar, Leopoldova 2040, 149 00 Praha 4
zam.: MHPR ČR, Vršovická 65, 101 60 Praha 10
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p 1
Prof. Ing. Jindřich Cigánek. CSc

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ HORNICKÝCH VÝSTAVBOVÝCH PROFESÍ V
HORNICKÉM A EKOLOGICKÉM STAVITELSTVÍ

Příspěvek popisuje alternativní možnosti uplatnění
pracovníků utlumovaných dolů po ukončení hornické činnosti.
Doporučuje se zaměření nejen na klasické podzemní stavitelství,
jsou uváděny možnosti využití podzemí utlumovaných dolů napr. pro
skládky odpadů, zásobníky, sklady.

zara.: VŠB, třída 17. listopadu, Ostrava

P 2
Prof. Ing. Karel Exner, CSc

AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PROJEKTOVÁNÍ TECHNOLOGIE RAŽENÍ PODZEMNÍCH
DÉL

V práci uvedený systém automatizovaného projektování
technologie ražení překopů slouží zejména účelům didaktickým.
Umožni studentům velmi jednoduchým způsobem provádět variantní
výpočty jednotlivých operací razícího cyklu.

Systéra je dobře využitelný všude tam. kde lze ražbu provádět
s různým technologickým vybavením čeleb. Umožňuje rovněž
optimalizovat celý proces raženi.

Teoretický výklad je doplněn grafy, schématy technologického
vybavení a algoritmy pro systémovou analýzu.

zara.: VŠB, třída 17. listopadu. Ostrava



P 3
Ing. Félix Sekula. DrSc. Víťazoslav Křupa. CSc. ,
RNDr. Ján Bej da, CSc, Ing. František Křepelka. C S c .
Ing. Michal Koéi, CSc, In. Otilia Kráječova, CSc.

MONITORING OF THE ROCK CUTTING IN THE COURSE OF DRILLING AND
MACHINE BORING

There are possibilities of continuous measurement and
evaluation of actual penetration rate v, specific energy
consumption during the rock cutting w and the specific pro-race
penetration rate FI in the course of rock drilling and boring.
The present paper discusses existing of relation among drillig
(boring) and rock mass properties, such as determinated in
Czechoslovakia in the course of drilling of rocks by means of the
raise borer Bespadrill P-l and of the full-face boring machines
RS 24-27H and RS 37-40H.

Mining Institute of Slovak Academy of Sciences, Solovjevova 45,
Košice, Czechoslovakia

P 4
Viera Miklúšová, CSc., Ing. Vítazoslav Krúpa

TEORETICKÉ POZNATKY OPOTREBOVANIA VALIVÝCH DISKOVÝCH DLÁT
PLNOPROFÍLOVÝCH RAZIACICH STROJOV

V článku je diskutovaná problematika opotrebovania valivých
diskových dlát u plnoprofilovvch raziacich strojov.
Experimentálne výsledky sú teoreticky zdôvodnitelné a vytipované
sú niektoré konštrukčné charakteristiky rozpojovacích diskov a
hlavy raziaceho stroja, ktorých úprava umožňuje ovpiyvnit
charakter efektivnosti rozpojovania horniny.

V. Miklúšová, CSc. Palárikova 10. 040 00 Košice
zam.: Banícky ústav SAV, Solovjevova 45, 043 53 Košice



P S
Ing. Viťazoslav Krúpa, CSc., Ing. Ivan Zahatňansky,
Ing. Antos Olos, Michal Gala, Ing. Dobromil Bachleda

ZARIADENIE NA PREDIKCIU OPTIMÁLNYCH PARAMETROV RAZENIA RAZIACIM
STROJOM

Popis zariadenia na báza výpočtovej techniky využívajúceho
riešenie optimalizačnej úlohy zameranej na zníženia spotreby
diskových valivých dlát pre raziaci stroj. Zariadenie po
spracovaní informácií o priebehu procesu razenia predikuje
doporučenú optimálnu hodnotu prítlačnej sily hlavy raziaceho
stroja na čelbu banského diela.

zam.: Banícky ústav SAV. Solovjevova 45. 043 53 Košice

P 6
Ing. Michal Koči, Csc., Viera Miklúšová, CSc.

VPLYV KONŠTRUKCIE VALIVÝCH DLÁT NA ROZPOJOVACÍ PROCES U
BEZTRHAVINOVÉHO MECHANIZOVANÉHO ROZPOJOVANIA HORNÍN

Príspevok pojednáva o mechanizme rozpojovania. hornín
valivými dlátami rôznej geometrie. Výsledný efekt rozpcjovania je
vyjadrený pomocou vstupných a ч-ýsxupných veličín rozpojovacieho
procesu. Ako doplňujúce veličiny sú uvedené zrnitostná skladba
drie a. odtlačky dlát v horninách. Záver je venovaný problematike
optrebovatelnosti. Získané poznatky smerujú k ich využitiu pre
optimálnejšiu konštrukciu dlát.

Ing. M. Koči, CSc, Miškovecká 8, 040 11 Košice - Železníky
zam.: Banícky ústav SAV, Solovjevova 45, 043 53 Košice
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Ing. Viťazoslav Krúpa. CSc.. Ing. Félix Sekula, DrSc.

OPTIMALIZATION OF THE DRILLING PROCESS

The paper describes a method of determination of optimum
parameters of the rock drilling process where the opximality
criterion is formulated by "he condition of minimum costs per
meter of drilled hole. The aim is to find the solution of the
optimizing problem how to control. in the course of drilling a
given rock material by means of a given tool under known
technological limitations, the drilling process in such a manner
as to secure the best economical drilling effectivity at any
phase of drilling.

Mining Institute of Slovak Academy of Sciences, Solovjevova 45,
043 53 Košice

P 8
Ing. Jiří Hájovský, CSc. a kol.

PAŽÍCf ROHOŽE - PROGRESIVNÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ DOLNÍHO DÍLA

V předkládané publikaci jsou shrnuty výsledky vývoje nových
typů pažících materiálu. Výsledkem výzkumu jsou tzv. pažící
rohože, které se nyni sériově vyrábějí. Popisují se výhody
použiti velkoplošného paženi ve srovnáni s dosavadním pažením
dřevem nebo betonovými pažinami. Výroba pažících rohoží je
zajiatěna na WUÚ Ostrava - Radvanice dle požadavku zákaznika.

Ing. J. Hájovský, CSc, 742 83 Klímkovice 376



P 9
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE DŮLNÍCH DEL A JEJICH ÚNOSNOST

Práce uvádí způsob výpočtu maximální únosnosti kombinované
výztuže důlních a podzemních děl. Text je doplněn schématy a
pracovním diagramem výztuže.

zam.: VŠB, třída 17. listopadu, Ostrava

P 11
Doz. Dr. Ing. habil H. Markgraf

SANIERUNG VON VERKEHRSBAUTEN DER DEUTSCHEN REICHSBAHN

Autoři představuji nejmodernější Technologie pro sanace
zdevastovaných mostních a jiných konstrukci. V této oblasti jsou
i v Československu hlavně u drážnich objektů velké možnosti pro
jejich využiti.

zam.: SPESA Nordhausen



P 12
Semen Isaakovič Kantor. CSc.. Ukrajinská akademie véd. Drogobyč
Ing. Petr Kastner. DIANO VZUP Kamenná

POUŽITÍ BIMETAUCKÝCH DISKŮ PŘI RAŽBĚ RAZÍCÍMI AGREGÁTY

Zpráva o použiti bimetalických valivých dlát pro kombajnové
ražení tunelu v abrazívnich horninách.

S.I. Kantor, 293720, Drogobyč, Lvovská oblast. Sigovych Strelcov
1066, Ukrajina

P 13
Ing. E. Lazarová. Ing. V. Krúpa

VÝMENY DISKOVÝCH DLÁT NA RAZIACOM STROJI VIRTH VO VYBRANÝCH
ÚSEKOCH RAZENIA NOS

Analyzované sú výmeny diskových dlát na hlave raziaceho
stroja Virth v závislosti od postupu razenia NOŠ a v závislosti
od rozmiestenia na hlave raziaceho stroja. Diskutovaný je vplyv
horniny, konštrukčné charakteristiky rozpojovacieho orgánu a
režimu razenia na intenzitu opotrebovania diskových dlát.

E. Lazarová, Starozagorská 6/5, 040 01 Košice
zam.: Banícky ústav SAV, Solovjevová 4S, 043 53 Košice



P 14
Ing. Ivo Bešťák

RACIONALIZACE VÝVOJOVÝCH A KONSTRUXCNÍCH PRACÍ VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ
TECHNIKY

Příspěvek se zabývá možnosxmi využití osobních počítačů v
konstrukční praxi. Autor se věnuje zejména programovému systému
AutoCAD. Stručná charakteristika programu je doprovázena, příklady
aplikací AutoCAOu při vývoji a konstrukci strojů pro podzemní
stavitelství, jakož i dalších strojů, vyvíjených na VZUP Kamenná.
Na základě více než dvouleté práce s tímto programem jsou
posuzovány jeho skutečné vlastnosti a praktické použití vě
stroj írenské konstrukci.

zam.: DIAMO VZÜP Kamenná, 262 31 Milín

P 15
Ing. Pavel Simek

NOVÉ METODY ZAKLÁDÁNÍ VYRÚBANÝCH PROSTOR

Práce uvádí zkušenosti z vývoje, výroby a provozu zařízení
pro aplikaci nové technologie zakládání vyrúbaných prostor
popílkocementovými směsmi. Hromadné použití se předpokládá jak v
uranovém průmyslu, tak při zakládáni prostor při těžbě černého
uhli v OKR.

zam.: DIAMO. RSP, Stráž p. Ralskem



p 16
Ing. Pavel Machek

MODERNÍ METODY A STROJE PEO VRTÁNÍ

Představení progresivních zařízení pro podzemní práce
výrobního programu firmy Ingersoll - Rand.

zam.: PBAir Praha, zastoupení Ingersoll - Rand

P 17
Ing. Jaroslav Ptáček

SOUČASNÉ TRENDY V KONSTRUKCI NAFTOVÝCH MOTORŮ, KATALYZÁTORŮ A
FILTRŮ PEVNÝCH ČASTÍC

1.Trendy v předpisech o provozu spalovacích motoru v nejbližších
letech - EHK 49, EURO 1, EURO 2
2. Koncepce řešení čistoty výfukových plynů různých výrobců:
- nové směry v konstrukci motoru
- vysokotlaké vstřikováni
- elektronicky řízené vstřikování
- směry ve vývoji katalyzátoru
- sméry ve vývoji filtru pevných částic
3. Poznatky z činnosti Zkušebny motorů VZUP Kamenná s vývojem a
provozem spalovacích motorů v důlním prostředí - motory s
dvoustupňovým spalováním. Spolupráce s LIAZ Jablonec a KAROSA
Vysoké Mýto při vývoji katalyzátoru pro motory autobusů a
užitkových vozidel.

zam.: DIAMO VZUP Kamenná. 262. 31 Milín



P 18
Jiří Černý

ZAŘÍZENÍ PRO REALIZACI TECHNOLOGIE STŘÍKANÉHO BETONU. PRO POUŽITÍ
NRTM PŘI RAŽENÍ DOLNÍCH DĚL

Základním prvkem při provádění ražeb důlních dél a tunelů
tzv. "Novou rakouskou tunelovací metodou* (NRTM), je použití
technologie stříkaného betonu. Pro realizaci této technologie
jsou na VZUP Kamenná vyvíjena a vyráběna nová zařízeni s možností
sestavování do komplexních linek. Je řešena celková problematika,
doprava směsi na pracoviště, plnční strojů na stříkání, vlastní
stříkání a manipulace se střxkací tryskou s dálkovým ovládáním',
pro nejrůznější profily důlních děl.

Přednáška bude seznamovat se stávajícím stavem vývoje a
výroby. funkcí a možností použití jednotlivých mechanismů a
předpokládaným vývojem v této oblasti.

J. Černý. 261 01 Příbram IV/257
zara.: DIAMO VZUP Kamenná. 262 31 Milín

P 19
Ing. Ladislav Smida, CSc

MANIPULÁTOR K RAZENIU BANSKÝCH CHODIEB

Manipulátor pohybujúci sa na závesnej dráhe v strope razenej
chodby je určený na mechanizované vŕtanie čelby, nakladanie
rozpojenej horniny, dopravu materiálu a mechanizované budovanie
výstuže. Všetky funkcie sú ovládané z ľahkého panelu s možnosťou
regulácie rýchlosti jazdy, ako aj ďalších kinematických pohybov.

Ing. L. Smida, CSc. Malonepalská 6, 971 01 Prievidza



P 20
Ing. Jaroslav Vile

ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ A ČERPÁNÍ POPÍLKO-CEHENTOVÝCH SMÉSÍ

Společnosx s r. o. MI NĚCO. která se zabývá výrobou čerpadel
průmyslových hmot, dodává komplexy, kxerými lze míchat a čerpat
popílko-cementové směsi.

Přednáška a videozáznam se zabývají vyplňováním prostoru
mezi výztuží a horninou a zaplňováním více výlomů při ražbě v
dole. Vlastní čerpadla jsou uzpůsobena i pro čerpání betonu a
odpadu v zahuštěném až pastovitéra stavu.

Ing. J. Vlk. Sviadnov 210. Frýdek-Místek
zam.: MINECO spol. s т.о.. Českobratrská 7, 701 48 Ostrava

P 21
Ing. Petr Kastner

INOVACE RAZÍCÍCH STROJŮ A VALIVÝCH DLÁT

Autor v příspěvku naznačuje potřebu a možnosti inovace
strojů pro plnoprofilové ražení, která podmiňuje jejich další
využívání. Hlavné pro nasazení strojů na realizaci zahraničních
projektů je nutné nabídnout vyšší výkony strojů a krátké termíny
realizace. To předpokládá inovačními úpravami strojů a valivých
dlát zvýšit především postupovou rychlost vrtání.

zam.: DIAMO VZUP Kamenná. 262 31 Milín



P 22
Ing. Jaromír Šedivý

VRTNÉ SOUPRAVY PRO PRŮZKUM. DEGAZACI. ODVODŇOVÁNÍ

Příspěvek popisuje inovované vrtací soupravy typu RVS-21,
RVS-31 a RVS-31G, které se používají Ic vrtání geologicko -
průzkumných, odlehčovacích, degazačních. odvodňovacích a
injektážních vrtů.

zam.: DIAMO VZUP Kamenná. 262 31 Milín

P 23
Ing. Miroslav Šála

PROTLAČOVANÍ - TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

Příspěvek se zabývá nejrozšířenějšími druhy protlačováni.
Rozděluje je na několik skupin se stručnou charakteristikou.
Zároveň představuje aktivitu VZUP Kamenná v této oblasti.

zam.: DIAMO VZUP Kamenná, 262 31 Milín



P 24
Dipl. Ing. E. Veber
PLNOPROFILOVÉ RAZÍCÍ STROJE V UHELNÉM HORNICTVÍ, HOŽNOSTI A
OMEZENÍ

V posledních letech došlo к výrazněnu zdokonalení
technologie ražení podzemních liniových dél ponocí
plnoprofilových razících strojů. Zlepšila se konstrukce strojů.
zvýšily se průměrné postupy, rozšířilo se použití strojů i do
oblastí s nepříznivými horninovými podmínkami. Práce uvádí
příklady a hodnocení ražeb překopů pro kacienouhelne hornictví v
SRN.

Práce je doplněna řadou schémat, grafů a tabulek.

Dipl. Ing. E. Veber, Bochum, SRN

P 25
Dipl. Ing. V. Koch

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI SCHACHTBAU NORDHAUSEN PŘI
REKONSTRUKCI A SANACI TUNELOVÝCH STAVEB

Sanace a rekonstrukce starých tunelových staveb představují
důležitý prvek při rozvoji dopravního stavitelství. Staré
tunelové stavby podléhají jednak procesu stárnuti a většinou
nevyhovují také dnešním nárokům na intenzitu dopravního provozu,
což vede к nutnosti zvětšení průjezdního profilu.

Sanace a rekonstrukce vyžadují použití moderních, vysoce
výkonných postupu a technologií, které mohou zajistit pouze
kvalifikovaní a zkušeni pracovníci. Společnost Schachtbau
Nordhausen má čtyřicetileté zkušenosti v tomto oboru.

Některé příklady z realizovaných projektů uvádí předložená
práce.

Dipl. Ing. V. Koch, Schachtbau Nordhausen, SRN



P 26
Ing. Karel Borovský

NRTM PŘI VÝSTAVBĚ METRA V PRAZE

Popis ražby a vystrojování LTT trasy В Metra v Praze.
Technologie NRTM, razicí komplex VXD.

Ing. K. Borovský. K Ryšánce 21. Praha 4 - Braník. 147 00
zara.: Metrostav, a.s.. Dělnická 12, Praha 7, 170 04

P 27
Ing. Jaroslav Osička, Josef Nekvinda

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI Z PROVOZU RAZÍCÍCH STROJŮ V ČSFR A JEJICH
UPLATNĚNÍ NA ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZKÁCH

1. Historie a současnost strojních ražeb
2. Možnosti nasazení na zahraničních trzích
3. Závěr

J. Nekvinda. U nemocnice 901/1, 363 01 Ostrov
zam.: SUBTERRA, a.s. Praha, divize Ostrov



P 28
Ing. Adolf Bezděk

TECHNICKÁ PROBLEMATIKA VÝSTAVBY KOLEKTORU A-6 LATRÁN V ČESKÉM
KRUMLOVĚ

Popis sxavby s vytýčením složitosti volby technologii,
sledování vlivu ražby na historickou zástavbu, technologická
problematika prováděni vrtaných přípojek do jednotlivých
stavebních objektů. Účelem je seznámit hornickou veřejnost s
tímto velice komplikovaným stavebnim dílen v podmínkách značne
geologické složitosti, nízkého krytí pod povrchem v prostorách s
historickou zástavbou.

Ing. A. Bezděk. Vajgar 707/III. Jindřichův Hradec. 377 04
гаи.: DIAMO, о.г. SUL Příbram, ZES Okrouhlá Radouň

P 29
MgDr. Jaroslav Macháček, RNDr. Oldřich Levý

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ ZPRACOVANÝCH SEISMIOCÝCH METOD V
PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Příklady určování deponických modulu pružnosti, stupně
rozpukáni a relativní tvarové stability výrubu na základě
výsledku mikroseismického vzorkování čeleb a stěn výrubu,
detailního průzkumu geotechnických poměrů v předpolí čeleb. Stol
a tunelů seismickým prosvěcováním a prostorové mapování těchto
pozemku v prospektových trasách mělce situovaných podzemních dél
refrakčni a reflexní seismikou.

гаи.: INSET, spol. s r.o.. Ječná 39. Praha. 113 39



SOCIÁLNÍ POLITIKA V HORNICTVÍ A
PROBLEMATIKA ÚTLUMU TĚŽEB

••fco« S

Odborný garant: JODr. Jan' Brožiček



S 1
JUDr. Jan Brožíček

DOPADY ÚTLUMU TÉŽBY NA OBLAST SOCIÁLNÍ POLITIKY A DOSAVADNÍ
ZKUŠENOSTI S ŘEŠENÍM VZNIKLÝCH PROBLÉMU

Rekapitulace doporučeného postupu organizace při vyhlásení
útlumu a upozornění na opakující se nedostatky příp. nevyužívání
možností daných příslušnými předpisy. Změny v této oblasti po
roce 1992.

JUDr. J. Brožíček, Krouzova 3041, 143 00 Praha 4

S 3
Ing. Josef Berger

ZKUŠENOSTI Z REALIZACE ÚTLUMU V OKD, VÝZNAM A ÚLOHA JOB SHOPU

Právní předpoklady zahájeni útlumu v důlních podnicích jako
podmínka vzniku nároků na sociální zajištění uvolňovaných
horníků.

Postup organizace před zahájením útlumu, práce s kolektivem
pracovníků, analýza pracovních a sociálních podmínek.

Vytvoření zaměstnanecké agentury JOB SHOP pro řešení
zaměstnanosti uvolňovaných pracovníků.

Shrnutí dosavadních zkušeností.

Ing. J. Berger, Nádražní 9. Ostrava
zam.: OKD, a.s. Ostrava



S 4
RNDr. Pavel Malik. CSc.

REALIZÁCIA ÚTLMOVÉHO PROGRAMU V ODVETVÍ RUDNÉHO BANÍCTVA V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Uznesením vlády ČSFR 6. 440/1990 bol schválený útlmový
program v ťažbe a úprave rúd železných a neželezných kovov.

V prednáške je uvedený celkový prehľad o realizácii
útlmového programu ako prísuny dôsledok stratovosti ťažby rúd
železných a neželezných kovov, vrátane sociálnych dôsledkov v
odvetví rudného baníctva.

RNDr. P. Malík, CSc., Mlynarovidova 12, 851 04 Bratislava
zam.: MH SR, Mierová ul. 19, 827 15 Bratislava

S 5
Ing. Miroslav Sirotek

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO FORMA ŘEŠENÍ PRO ZRUŠENÍ PRACOVNÍCH
KATEGORIÍ

Zrušený systém pracovních kategorii a výjimky fešené
legislativou do r. 2016.

Doplnkové důchodové systémy - nezbytné řešení vzniklého
stavu.

Formy důchodového připojištěni a jejich obsah.
Postup před vydánim legislativní úpravy.
Zkušenosti se založením hornické penzijní pojišťovny.

Ing. M. Sirotek, Majerského 2031, Praha 4
FOS PHGN



VYUŽITÍ DŮLNÍCH PROSTOR PRO
EKOLOGICKÉ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ

Odborní garanti: Ing. Kbloaan Ivanyi

Ing. Otto Kollert

Ing. Josef Sirotek

Ing. Josef Saetana

duben 1992



U 1
M. Vaněček, L. Nachmilner

KRITÉRIA PRO VÝBÉR PODZEMNÍCH STRUKTUR K UKLÁDÁNÍ ODPADU

Referát reaguje na snahy různých institucí o využiti
opuštěných důlních struktur pro ukládání odpadů všech, zejména
však nebezpečných kategorií. V návaznosti na dřívější práce
ukazuje na porovnání kvalitativních kritérií, doporučených
mezinárodními organizacemi jako rozhodovací aparát pro návrh
úložného systému a výběr lokality úložiště, hlavni důvody, které
brání dosažení požadovaného stupně bezpečnosti při využití
opuštěných dolů pro účely ukládání odpadů. Autoři referátu
doporučují - s ohledem na složitost a nákladnost dosažení záruk
trvalé ochrany biosféry před následky průniku škodlivin z odpadů
- pokud možno vyhýbat se adaptaci opuštěných podzemních prostor
pro jejich trvalé uložení, přičemž s rostoucí toxicitou odpadů se
rozšiřuje argumentace podporující toto doporučení.

L. Nachmilner, Zahradní 1301, 252 63 Roztoky
zam.: Ústav jaderného výzkumu, 250 68 Řež

U 2
Ing. Ivo Filip

UKLÁDANÍ ODPADŮ V PODZEMNÍCH PROSTORECH

Cílem příspěvku je seznámit veřejnost se současným stavem
předpisů, majících vztah к ukládání cdpadů do podzemních prostor
a s postupem při povolováni a kontrolování činnosti. Jsou
rozebírány jednotlivé části a paragrafy vyhlášky CBÚ z 20. 2.
1992 i zásady dodržované při jej i koncepci.

Ing. I. Filip, Na křečku 342. Praha 10
zam.: Český báňský úřad, Praha



U 3
Ing. Ján Foltýn

PRÁVNE VZTAHY PRI UKLÁDANÍ ODPADOV V BANSKÝCH PRIESTOROCH

V úvodní části příspěvku autor popisuje podstatu i
důležitost ochrany životního prostredí pri využití výsledků
hornické činnosti pro ukládání odpadů. V následující části jsou
rozebírány zákony SRN o ochraně a využití nerostného bohatství. o
hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě z
hlediska zásahu do zemské kůry a specifické hornické činnosti.

Ing. J. Foltýn, Narcisová 40, Bratislava
zam.: Slovenský banský úrad. Prievozská 30, 827 44 Bratislava

U 4
Ing. Dagmar Sirotkova

HYGIENICKÁ PROBLEMATIKA ODPADŮ

Příspěvek zdůrazňuje nutnost minimalizovat vznikání
nebezpečných odpadů, buď zněnou výrobního procesu nebo
přepracováním do méně rozpustné formy. Dále jsou charakterizovány
zákony a vyhlášky používané při nakládání s odpady.

Ing. D. Sirotkova. Horská 380. 261 01 Příbram IV
zen.: ÚHP, Kamenná, 262 31 Milín



U 5
Doc. Ing. Petr Konečný, CSc.

GEOMECHANICKÉ ASPEKTY UKLÁDÁNÍ ODPADNÍCH HMOT V HLUBINNÝCH DOLECH

Příspěvek podává charakteristiku základních geomechanických
principu ukládání odpadů v podzemí a popisuje případy z hlediska
stability úložních prostor: - prostory trvale stabilní,
přechodné stabilní, - prostory řízené zavalované (zakládané),
spolu s odlišnou úrovní interakce horského masívu a odpadních
hmot. Dále jsou popisovány geomechanické aspekty hodnocení masívu
z hlediska ukládání odpadu v důlních dílech. Závěrem autor
předpokládá, že ukládání odpadu do podzemí bude jak ekologické.
a bezpečné, tak i ekonomické.

Doc. Ing. P. Konečný, C S c , Bulharská 1426, Ostrava
zam. : Hornický ústav ČSAV, Ostrava

U 6
Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.

VLIV STRUKTURY MASIVU NA DEFORMACE NADLOŽÍ VYRÚBANÝCH PROSTOR

V úvodu jsou definovány trhliny a úlomky a chu.x-a.kterizova.ua.
dokumentace puklinatelnosti. Připojena schémata jednotlivých
situací a deformací modelu, což má velký význam pro případné
ukládáni odpadů do podzemních prostor.

Ing. J. Vacek, DrSc.. Slezanů 16, 169 00 Praha 6
zam.: Ústav geotechniky ČSAV, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8



U 7
Ing. Štefan Koáut, RNDr. Miroslav Pereszlényi

UKLADANIE ODPADOV DO HLBOKÝCH HORNINOVÝCH ŠTRUKTÚR

Příspěvek shrnuje zahraniční poznatky a zkušenosti s
ukládáním odpadů do podzemí a současně popisuje poznatky domácí.
Obě skupiny porovnává a nastiňuje možnosti ukládání odpadů ve
Slovenské republice. Připojeny jsou mapky předběžné vyčleněných
oblastí a tabulky.

Ing. Š. Košut, Čsl. parašutistov 25, 831 03 Bratislava
zam.: Výskum a vyhladavanie nafty a plynu, š.p., Votrubova ul.
11/a, 825 05 Bratislava

U 8
Ing. Juraj Knésl, RNDr. Michal Lukaj

MOŽNOSTI SKLADOVANIA A DEFINITÍVNEHO UKLADANIA VYSOKORADIO -
AKTÍVNYCH ODPADOV V GEOLOGICKÝCH ŠTRUKTÚRACH SLOVENSKA

Je nutno nalézt dlouhodobě bezpečné místo pro ukládání
radioaktivních odpadů. Na objednávku Slovenského energetického
podniku Bratislava byla v roce 1991 vypracována studie zaměřená
na výběr vhodných lokalit pro vybudování dočasného podzemního
skladu vyhořelého jaderného paliva na území Slovenska. Jsou
uváděny výsledky a závěry studie. V připojených tabulkách je
nastíněn přehled a charakteristika vybraných oblastí.

Ing. J. Knésl, Šalgotarjánska 3, 974 00 Banská Bystrica
RNDr. M. Lukaj. tr. SNP 32, Banská Bystrica
zaa.: Geologický prieskum, š.p. Spišská Nová Ves,
Geologická oblasť Banská Bystrica



U 9
Ing. Svatopluk Havrlík

UKLÁDÁNÍ POPÍLKU V HLUBINNÝCH DOLECH V SHR A JEJICH VLIV NA
LOŽISKO

Článek v úvodní části podává charakterisxiku severočeské
uhelné pánve. Dále popisuje základní dobývací metody (komorování
na zával, pilířování na zával, v současné době stěnování). Je
rozebírán vliv dobývacích metod na propustnost sloje. V další
části je navrženo řešení ukládání popílku v SHR v současnosti
a v budoucnosti.

Ing. S. Havrlík, K. Čapka 1738/4. 415 01 Teplice
zam.: Severočeský hnědouhelný revír. Doly Hlubina, s.p., 435 14
Litvínov

U 10
Ing. Ladislav Juřica

REALIZACE UKLÁDÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADU V OKR DO HLUBINNÝCH DOLŮ
URČENÝCH К UKONČENÍ TĚŽBY

Současná situace v hornictví přináší spolu s útlumovým
programem možnost likvidace průmyslových odpadů. Autor jmenuje
zákony a opatření. která charakterizují vhodnost odpadu к
ukládání. určuje kritéria vhodnosti dolu pro deponování odpadu z
hlediska hydrogeologického a bezpečnostního. Je popsána
technologie použitá při ukládání galvanických odpadu. Ukládání
odpadu do hlubinných dolů je hodnoceno kladné z hlediska
ekologického i z hlediska pracovních sil.

Ing. L. Juřica, B. Četyny 9, Ostrava - Stará Béla
хаи.: OKD. Báňská vývojová základna. Výstavní 9, 709 SI Ostrava 1



LI ti
Ing. Václav Jurečka. Ing. Ivan Kozák

UKLÁDÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ V DOLECH OKD

Hornictví patři mezi hlavní obory průmyslu, která produkuji
velké množství odpadů. Současně při hlubinném dobývání dochází ks
znehodnocování zemědělské půdy, devastaci povrchů a objektů,
vodních toků atd. Příspěvek nabízí program zakládání a ukládáni
odpadu v OKD, který je věcně, termínové i finančně rozpracován v
technologickém projektu TP 04/91 s názvem Snižováni negativních
vlivů hlubinné těžby v ČSFR na životní prostředí.

Ing. V. Jurečka. Mírová 523, 742 83 Klimkovice
zam.: OKD, Báňská vývojová základna. Výstavní S, 709 51 Ostrava I

LJ 12
Václav Beneš

APLIKACE MATEMATICKÝCH MODELŮ PŘI OCHRANÉ PODZEMNÍCH VOD PŘED
KONTAMINACEMI ZE SKLÁDEK

Kvalita podzemních vod se zhoršuje vlivem úniku
kontaminovaných vod z nezajištěných skládek. Matematické
modely jsou aplikovány při hydrogeologickém průzkumu pro projekci
nových řízených skládek. Jsou popsány modely prouděni podzemní
vody - analytické a numerické, modely transportu polutantů v
podzemní vodě. Příspěvek je doprovázen obrázky a grafy.

zam.: AQĽATEST, Stavební geologie a.s., Gorkého nára. 7, 113 09
Praha 1



U 13
Ing. Karel Vatoiík

PNEUMOHYDRAULICKÁ DOPRAVA KONCENTROVANÝCH SMĚSÍ

V mechanismu potrubní dopravy nastal problém vyčištěni
potrubí od zahuštěných a pastovitých směsí, které po zastaveni
dopravy zůstávají v horizontálních částech potrubí. Osvědčil se
způsob vytlačování směsi pomocí tzv. čistících kusů, které se
vkládají na povrchu pomocí tzv. zavaděče čistících kusů а га ně
se poté vpustí stlačený vzduch. Dále je popsána technologie
potrubní dopravy jako takové, technologie pneunohydraulické
dopravy několika dávek směsi v jednom dopravním potrubí.
Přiložena schémata.

Ing. K. Vatoiík. Fr. Horečky 330, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zam.: KOEXPRO. Vvstavní 8. 709 51 Ostrava 1

U 14
Ing. Jiří Zacios

HYDROMETALURGICKÉ ZPRACOVÁNÍ NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ S OBSAHEM
BAREVNÝCH KOVU

Chemická úpravna v Dolní Rozince zamýšlí zpracovávat
neutralizační kaly s obsahem barevných kovů. Důvodem je útlum
zpracováni uranové rudy. Byla navázána spolupráce s ústavem pro
výzkum rud v Mnišku pod Brdy, firmou Vöest Alpine z Rakouska
a s akademikem Mosteckým z VSCHT Praha. Jsou stanoveny požadavky
na dodavatele kalů a zdůrazněna nutnost přesného obeznámení
obyvatelů obcí s podnikatelskými záměry.

Ing. J. Zacios. A. Šťourače 724, Bystřice n. Pernštejnem
zam.: DIAMO, o.z. Chemická úpravna. 592 Si Dolní Rozinka



U 15
Ing. Jan Novotný

SANACE STARÝCH SKLÁDEK

Technickou praxí j s o u ověřeny dva způsoby l i k v i d a c e :
1. odtéžba uloženého skládkového Materiálu a u l o ž e n í do nové

vybudovaného. technicky zabezpečeného skládkového prostoru
(použ i te lné u malých skládek)

2. fixace (uzavření) skládky
Na druhém místě uvedený postup je dále rozebírán z hlediska

životního prostředí, jsou popsány postupy uzavírání skládek
neaktivních, s mírnou tvorbou plynu a se silnou tvorbou plynu.
Jsou navrženy možnosti využití skládkových plynů. V záveru jsou
shrnuty principy obecných zásad sanací starých skládek tuhých
odpadu. Připojena schémata.

Ing. J. Novotný, ü Mrázovky 8E-2611, ISO 00 Praha 5
zam. : INTERPROJEKT Praha, Žatecká 2, 110 00 Praha 1

LJ 16
Ing. Roman Pýcha

MODERNÍ TRENDY SKLÁDKOVÁNÍ

Příspěvek definuje řízenou skládku', třídí skládky na základě
druhu ukládaných odpadů a vyluhovatelnosti vodou do skupin:
zeminy a hlušiny, ostatní inertní odpad, tuhý komunální odpad,
zvláštní odpady, nebezpečné odpady. Dále je popsán postup při
přípravě skládky, popis technického zabezpečení skládky tuhých
komunálních odpadů, včetně osvětlení, garáži, váhy, oklepové
rampy a připojky slaboproudu.

Ing. R. Pýcha. Libovická 8, 169 00 Praha 6
zam.: INTERPROJEKT Praha. Žatecká 2, 110 00 Praha 1



U 17
Ing. Jaroslav Parenica

KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE PRO PŘÍPRAVU, VÝROBU. TRANSPORT A
ZAKLADANÍ. POPŔ. JINÉ TECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ SHÉSÍ FLOTACNÍCH
HLUŠIN V DOLE

Uplatnení oezodpádové technologie v uhelném hornictví se
výrazně promítne do základních technicko - hospodářských
ukazatelů provozu dolu. Navíc vytvoří možnosti к získáni dalších
zdrojů pro ekologizaci a humanizaci hlubinného dobývání uhlí.
Pozitivní dopad na životní prostředí, zlepšení podmínek dobýváni
uhlí na středné velkých a velkých hloubkách.

Ing. J. Parenica, Я. Krasové 4453. 708 00 Ostrava - Poruba
zam.: OKD, a.s. - Báňská vývojová základna v.o.j.. Výstavní S.
709 51 Ostrava 1

U 18
Ing. Václav Berka, CSc.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

V úvodu jsou stanoveny hlavni zdroje a kategorie odpadů.
Zásady systému nakládáni s nebezpečnými odpady jsou shrnuty do 13
bodu. Siřeji jsou rozebírány tyto technické a organizační okruhy
komplexního systérau: 1. omezováni a minimalizace vzniku odpadů u
producentů. 2. sběr a třídění nebezpečných odpadů, 3. asanace
zbytkových a reliktních skládek, 4. zpracování nebezpečných
odpadů a následné využití produktů. 5. konečné zajištěni
nebezpečných odpadů, 6. skladováni a ukládání nebezpečných
odpadů. V závěru jsou hodnoceny příznivé účinky v nejbližším
období i na vzdálenějším časovém horizontu. Připojeno schéma
pohybu odpadu v komplexním systému.

Ing. V. Berka. CSc. Uranová 388. 156 00 Praha - Zbraslav
zam.: TOP EKO, s. s r.o. Praha. Bezová 1658, 147 14 Praha 4
- Braník



U 19
Ing. Jaroslav Hrbek. DrSc. , Ing. Miroslav Se1--.-.a.
Ing. Pavel Vlasák, CSc.

DOPRAVA ZAHUŠTĚNÝCH SUSPENZÍ DO VYRÚBANÝCH PROSTOR

Příspěvek popisuje chování zahuštěných suspenzí při potrubní
dopravě do vyrúbaných prostor. Je uveden přehled užívaných
reologických modelů. Nejčastěji dopravované materiály jsou
bauxitové a fosfátové odpady, flotační odpady zinkových a
olověných koncentrátů. kaly z úpraven a čistíren vody, železná
ruda, energetické uhlí, popilky a struska.

Ing. J. Hrbek, U vody 1402/3, 170 00 Praha 7
zam. : Ústav pro hydrodynamiku ČSAV Praha

U 20
Ing. Villibald Kolarčík. CSc.

ČERPACÍ SYSTÉMY NA DOPRAVU SUSPENZÍ

V úvodu jsou popsány výhody hydraulické dopravy a základní
kritéria pro výběr čerpadel. Dále příspěvek popisuje nové čerpací
systémy - dávkovače na dopravu jemnozrnných, hrubozrnných a
zahuStěných suspenzí. Daláí část matematicky řeší dynamiku
systému hydraulické dopravy. Připojena schémata.

Ing. V. Kolarčík, F. Stupky 4, Ostrava
za«.: HYDROSYSTEM Olomouc



U 21
Ing. Jan Dvořáček, CSc.

PROBLEMATIKA UKLÁDANÍ ENERGETICKÝCH ODPADŮ VE VYRÚBANÝCH
PROSTORÁCH DOLU

Mísxní úřady mají výhrady к dosavadnímu způsobu ukládání
odpadu v nadzemních složištích u elektrárny Nováky. Elektrárenský
odpad může být ukládán ve vyrúbaných prostorách dolu SUB
Prievidza. což je ekonomicky výhodné pro obě strany. Cílem
výzkumu je prokázat, že z elektrárenských odpadů lze připravit
směs vhodnou pro hydraulickou dopravu i pro ukládání v dolech z
hlediska ekologického.

Ing. J. Dvořáček, CSc, Sušilova 11, Brno
zam.: Výzkumný ústav inženýrských staveb Brno, s.p.

U 22
Ing. Karel Zdražil

GEOTECHMCKÉ PROBLÉMY UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO PODZEMÍ V PODMÍNKÁCH SUB
PRIEVIDZA

Pro ukládáni popela do podzemí přicházejí v úvahu dvě
metody: metoda základky a vtlačování do závalu. Článek se zabývá
posouzením jejich vhodnosti a použití matematického a fyzikálního
modelování. Obě metody mají své klady a zápory pro použiti v
daných podmínkách, které vyžadují speciální modifikace
technologie ukládáni a speciální směs z hlediska tuhnutí a obsahu
vody.

Ing. K. Zdražil, Tůmova 36, Brno
zam.: Výzkumný ústav inženýrských staveb Brno, s.p.



U 23
Ing. Miloš Janů. J. Holub. J. Maršál

CELOSTÁTNÍ SLUŽBA SVOZU A UKLÁDANÍ PEVNÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADU

Auxoři se zabývaj'i cyklem ukládání radioaktivního odpadu
(RAO) počínaje jeho přípravou a svozem a konče deponováním.
Rozebírají stávající úložiště - Hostim, Richard Litoměřice a
Bratrství Jáchymov a přinášejí jejich charakteristiky. V závěru
článku je zdůrazněna nutnost nových úložišť a je kladné ceněna
služba svozu a ukládání pevných RAO.

Ing. M. Janů. Kolskěho 1428, Praha 10
zara.: Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopu, Praha

LJ 24
Ing. Petr Bednařík

VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PŘI UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V
PODZEMÍ

Autor se zabývá báňskou záchrannou službou, její organizaci,
prostředky, které používá i činností, kterou vyvíjí. Zdůrazňuje
nutnost bezpečnostních opatření, využiti zkušeností záchranné
služby při ukládání odpadů v podzemních prostorách.

Ing. P. Bednařík. Příbram VII/458
zam.: Báňská záchranná stanice, Příbram - Brod



U 25
Ing, Josef Smetana. Ing. Karel Škvor

PODZEMNÍ ÚLOŽIŠTĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Autoři se zabývají konkrétním projektem pro příbramské
uranové ložisko, a to výběrem a vymezením lokality pro výstavbu
úložiště spolu s možnostmi jeho rozšíření, způsobem ukládáni a
druhy ukládaného odpadu při aplikaci zahraničních zkušeností a
dále bezpečností úložiště s uvedením matematického postupu
provedení odhadu bezpečnosti. Text je doplněn dvěma schématy.

Ing. J. Smetana. DIAMO, o.z. Ekologie
Ing. K. Škvor. DIAMO. 0.2. SUL

LJ 26
JUDr. Ing. Vladimír Souček

NĚKTERÉ BÁŇSKOPRÁVNÍ ASPEKTY UKLÁDÁNÍ ODPADŮ DO PODZEMÍ

Autor se zabývá právními problémy ukládání odpadu, a to
právními otázkami spojenými s vybudováním úložiště, vznikajícími
při časovém souběhu dobývacích prací a ukládání odpadu, dále
problémy ukládání radioaktivních odpadů a odpadu tekutých.

JUDr. Ing. V. Souček, Na Lysině 3. Praha 4



U 27
Ing. Otxo Hinterholzinger

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ DO TUHNOUCÍCH ZÁKLADEK

Příspěvek se zabývá možnosti využití některých odpadu při
výrobě základkové směsi pro tuhnoucí základku v podmínkách dolu
Hamr ČSUP. Jsou uvedeny výchozí podmínky, metody výzkumu a dílčí
výsledky provedených prací na některých materiálech. Dosavadní
výsledky reálnost záměru potvrzuj í.

zam.: DIAMO. o.z. VZUP Kamenná. 262 31 Milín

LJ 28
Ing. Miroslav Palaš

MANAGEMENT ZNEŠKODŇOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH MATERIÁLŮ VE SLOVENSKÉ
REPUBLICE - ZPRACOVÁNÍ A KONEČNÉ UKLÁDÁNÍ

Příspěvek se zabývá problematikou vyhořelého jaderného
paliva, jehož likvidace či ukládáni je povinné v zeni původce a
stát je povinen zaručit ochranu životního prostředi. Regionální
úložiStě pro Slovensko se připravuje v Mochovcích. Dále se autor
podrobně zabývá popisem tohoto úložiště. Text je doplněn
schématy.

Ing. Miroslav Palaš. Dlhá S3. 935 32 Kalná nad Hronom
zam.: Atomové elektrárne Mochovce. 935 33 Mochovce



U 29
Ing. Marek Holý

UKLADANÍ ENERGETICKÝCH ODPADU Z PODKRUŠNOHORSKÝCH ELEKTRÁREN

Hnědé uhlí spalované v podkrušnohorských elektrárnách se
vyznačuje vysokou popelnatostí a obsahem síry. Autor se zabývá
technickými postupy při dopravě a ukládání škváry, popela a
popílku z elektráren v Prunéřově a v Tušimicích do důlních
prostor. Je nutné dbát na zamezeni negativních dopadů céto
činnosti, zejména pokud jde o ochranu důlních vod.

Ing. M. Holý. Plaská 43, 323 27 Plzeň
zam.: BP Plzeň, s. s r.o.. Kyjevská 40, 301 57 Plzeň

U 30
RNDr. František Reichman

GEOLOGICKÝ VÝZKUM A UKLÁDÁNÍ ODPADU DO HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Interdisciplinárni přistup při řešeni problematiky.
Povrchové a mělce uložené skládky. Geologie podloží. Injektáž
odpadů do vytěžených naftových vrtů - struktur. Nově budovaná
hlubinná úložiště. Využiti starých vytěžených dolů.

Horninové typy - hlubinná úložiště. Geologická kritéria
výběru úložišť. Makrotektonika okolí. Význam mikrotektoniky.
Hloubkový vývoj ložisek. Hydraulika propojených puklin,
seisnicita. recentni zdvih, druhotné procesy, erozivní rychlost
horninového prostředí. geochemická a petrografická
charakteristika. Chováni hornin pri zvýšených teplotách. Vztah
hornina - voda - obal odpadů. Výzkum interakce hornina - voda.
Sorpční kinetika. Dynamika transportu kontaminantů. Prognóza
chováni horninového masivu v budoucnosti.

zas.: Ministerstvo životního prostředí ČR. Kodaňská 10. Praha 10



DRAHÉ KOVY A KAMENY - JEJ ICH VYUŽITÍ

Odborní garanti: Petra Burdová, p.g-

RNDr. Jifi Kouřimský. CSc.

KNDr. Ivan Turnovec

duben 1992



ZJ 1
Ing. Jiří Kuxil

SOUČASNÝ VÝVOJ - SHĚRY V PUNCOVNICTVÍ A TENDENCE VE VÝVOJI ŠPERKŮ

Úvodem autor nastiňuje postaveni šperku v živote člověka.
zejména jejich estetickou, kulturní a uměleckou hodnotu. V další
části se pak zabývá různými materiály pro jejich výrobu. kde
hlavní roli hrálo od prvopočátků zlato a stříbro. Popisuje
historické získávání a hutnické zpracováni zlata a jeho legováni
stříbrem a jinými kovy. S vývojem technologie zpracování šperku
se vyvíjel i způsob ověřováni jeho pravosti, což bylo s. je
i v dnešní době puncovnictví. kterénu autor věnuje značnou část
své přednášky. Závěrem uvádí predpokladaný trend ve vývoji
šperkařství.

Ing. J. Kutil, Želivecká 12, Praha 10
zam.: Puncovni ústav Praha

ZJ 2
RNDr. P«r Moravek

ZLATO - FORMY VÝSKYTU V PŘÍRODĚ A JEJICH ZMÉNY

Příspěvek se zabývá formami výskytu zlata v přírodě:
rozptýlené metalické zlato. atomy zlata ukrytá v krystalické
mřížce silikátu s otevřenou strukturou a v iontové vazbé se
zastupováním Fe, Mg v silikátech. Prvni forma je nejrozšířenější.
Změny forem výskytu zlata představuji základní proces při vzniku
zlatonosných ložisek.

RNDr. P. Moravek. Štibrova 1219. 180 20 Praha 2
zam.: GMS Praha



ZJ 3
Miroslav Kos

VYUŽÍVÁNÍ VLTAVÍNŮ V PRAVEKU S OHLEDEM NA JEJICH VÝSKYT

Auxor uvádí, že problematice vzniku a soudobého využiti
vltavínů bylo věnováno v minulosti hodné pozornosti, avšak
zanedbávána byla otázka postavení a využití tohoto materiálu v
pravěku a starověku, zvláště pak v jihočeském regionu. Popisuje
oblasti plošného výskytu vltavínů, a to zejména na jihozápadní
Moravě a jižních Čechách na územi budějovické a třeboňské pánve.
Zdejší nálezy pocházejí pouze z miadého paleolitu, nejspíše
grawetienu a to přesto, že v té době byly jižni Čechy málo
osídleny. Autor usuzuje. že mnoho vltavínových artefaktů uniká
pozornosti badatelů a že by bylo vhodné provést revizi
dosavadních sbírek, ať státních nebo soukromých, se zaměřením na
problematiku vltavínových artefaktů. Očekává, že další bádáni a
archeologický průzkum přinesou nové a možná i nečekané p znatky o
využití vltavínů v minulých dobách.

M. Kos, U lávky 3. České Budějovice

ZJ 4
RNDr. Rudolf Ďuďa

OBSIDIAN - NETRADIČNÝ DRAHÝ KAMEŇ

Obsidian je lidstvu znám od pradávna, zejména jako materiál
pro výrobu pracovních nástrojů, jak bylo zjištěno z vykopávek
paleolitu a neolitu. Teprve mnohem později se začalo obsidiánu
využívat jako ozdobného kamene. Autor popisuje vznik obsidiánu,
který je via
stnč sopečným sklem, vzniklým rychlým tuhnutím
magmatu, a jeho výskyt prakticky po celém světě. Na Slovensku
pocházej i nálezy obsidiánu z lokalit Zemplínskych a Slánských
vrchů. Závěrem popisuje technické vlastnosti obsidiánu.

RNDr. R. Ďuďa. Bystrická 87, 040 11 Košice
zam.: Východoslovenské múzeum Košice



ZJ S
RNDr. Tomáš ftidkošil

DALNÉGORSKÉ LOŽISKO JAKO ZDROJ DRAHOKAMOVÉHO DANBURITU

Danburit je kosočverečný Ca. který je původně znám z Danbury
ve státe Connecticut nebo z RusseLĽ U Nev Yorku. Autor se věnuje
výskytu drahokamového danburitu v ložisku boru Dalnčgorsk.
Popisuje mineralogické složeni tohoto ložiska. které je
reprezentováno deskovitým tělesem axinit-danburit-datolitoveho
skarnu. Danburit se vyskytuje v pyroxenových datolitových
skarnech ve tŕech typech. První tvoří vlnité masy v asociaci
s datolitovým granátem a hedenbergitem. druhý typ je vyvinut ve
formě idiomorfních krystalu ve velikosti od 0,5 cm až 50 его
a třetí typ danburitu se vyskytuje v podobě až 2 cm velkých
průzračných krystalů. Nejdůležitéjiim faktorem při miiicrogcnezi
datolitových ir-Jd je nízká koncentrace CO2 v hydroterraálních
roztocích. Takové podmínky vzniku datolitových rud v průběhu
geneze skarnů lze zajistit pouze prudkým poklesem tlaku při
současném úniku CO-,.

RNDr. T. Rídkoáil. Příčná 86, Třebotov

ZJ б
RNDr. Tomáš Řidkosil

SOUČASNÝ STAV NĚKTERÝCH URALSKÝCH LOŽISEK DRAHÝCH KAMENU

Ural patří mezi nejznámější oblasti těžby ozdobných a
drahých kamenů. Autor popisuje jednotlivé mineralogické provincie
uralského pásu s výskytem drahých kamenů a uvádí geologické
formace, ve kterých se nacházejí. Tak například hyperbasitové
masivy jsou spjaty s ložisky jadeitů. početné druhy drahokamových
surovin se vyskytuji v granitových pegmatitech. Je to například
drahokamový topas a beryl, dále amazomit a akvamaríny. Na
serpentinity s ložisky chromitových rud jsou vázány výskyty
zelených granátů drahokamové kvality. V sedimentárně metamorfnich
formacích se vyskytuje jaspis. Z aluviálnich rozsypu řek Uralu.
např. Višery. jsou již přes sto let známy výskyty diamantů.

RNDr. T. Řidkošil. Příčná 86. Třebotov



ZJ 7
PhDr. Miroslav Cogan

POČÁTKY PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVANÍ DRAHOKAMŮ V TURNOVE

Přednáška pojednává o historickém vývoji zpracováni drahýcl.
kamenů v Turnove. který se ve své době prosadil v evropském
měřítku jako centrum obchodu a zpracovaní drahých karaenů.
Vznikaly brusírny drahých kamenů. uplatnily se zejména české
granáty. Většímu rozmachu kapacity broušeni bránil nedostatek
výkonnějších pohonů brusu. jako je napr. vodní kolo nebo parní
stroj. Výrazným impulsem к přeměně turnovského kamenářství byl
nový živnostenský řád. který vstoupil v platnost v kvétnu 1860.
Do zavedení strojních brousících linek zůstávala rozhodující
zručnost a zkušenost brusiče.

PhDr. M. Cogan. Jeronýmova 1354, Turnov

ZJ S
RNDr. Ivan Turnovec

BROUŠENÍ A OBLIBA BAREVNÝCH ŠPERKOVÝCH KAMENŮ

Po historickém úvodu do výroby šperků uvádí autor jejich
moderni členéni do pěti kategorií: 1. klasické drahé kameny
(diamant. rubín, safír. smaragd a drahý opál). 2. přírodní
barevné šperkové kameny (sem patří všechny minerály využívané pro
šperkovou práci). 3. materiály organogenního původu (perly,
mušlovina. slonovina, mamutovina atd.). 4. přirodni ozdobné
kameny (vesměs jde o vybrané partie hornin, ale patří sem
i acháty a jaspisy. 5. syntetické materiály. V další čásci článku
se autor zabývá obchodem s barevnými šperkovými kameny, který se
za posledních 20 let neuvěřitelné rozrostl. Nejoblíbenějším je
modrý topaz, dále akvamarín, dobře prodejné jsou i granáty. Svou
oblibu si udržel tuvmalin. Závěrem popisuje autor broušeni
barevných šperkových kamenu, které se v současné době uplatňuji
ve svétové módě jako doplňky oděvní tvorby.

RNDr, I. Turnovec. Kamenec 1755, 511 01 Turnov
za».: DRAHOKAM Turnov



ZJ 9
Ing. Drahoá Rykl

VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ RELFEXNÍ SPEKTROSKOPIE V GEMOLOGII

Příspěvek se zabývá metodami pro identifikaci drahých
kamenů, které lze rozdělit do dvou skupin: stanoveni chemického
složeni a stanoveni fyzikálních vlastností. Autor se zaraéřuje na
využiti reflexní infračervené spektroskopie. Jedná se o metodu
nedestruktivní a z naměřeného reflexního spektra lze dále pomoí
Kratr.ers-Kroningových vztahů vypočítat další charaktsrísické
fyzikální vlastnosti v závislosti na frekvenci dopadajícího
tepelného zářeni: index lomu. extinkční koeficient, absorbce a
obé větve dielektrické permitivicy - reálnou (stacionární) a
imaginární (dynamickou). Pro běžnou* identifikaci minerálů stačí
však pouhé naměření reflexní křivky a její porovnání se
standardem vloženým do paměti počítače.

Ing. D. Rykl. Alžírská 643, Praha 6 - Vokovice

ZJ 10
Prof. Ing. Jaroslav Bauer, CSc.

SKLENĚNÉ IMITACE OZDOBNÝCH KAMENŮ NA HISTORICKÉM ŠPERKU

Sklo bylo od starověku po středověk pokládáno za velice
ušlechtilý materiál, kxerý se uplatňoval na různých uměleckých
předmětech stejně jako přírodní kameny. Draselno-vápenatá skla.
vyvinutá v českých sklárnách, vynikala čistotou, čirostí. leskem
a dokonalou průhledností. České sklo se tak dostalo do
společnosti vzácných šperků a zlata - začalo se hovořit o českém
křišťálu, kterěiau se svým vzhledem, čistotou a průhledností
skutečně podobalo. Autor na několika příkladech historicky a
umělecky cenných exponátu, např. v klenotnici Pražského hradu a v
různých muzejních sbírkách, dokládá ozdobné uplatení skla.

Prof. Ing. J. Bauer, C S c , Na mlejnku 4. Praha 4
zan.: VSCHT Praha



ZJ 11
Pexra Burdová, p.g.

POZNATKY Z NÁVŠTEVY MINERALOGICKÉ BURZY V TUSCONU

Autorka popisuje návštěvu mineralogické burzy v americkém
Tusconu. který je centrem světového obchodu s minerály a drahými
kameny. O speciální výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků se
postaralo celkem 150 firem, mezi nimiž bylo okolo 40 institucí,
většinou přírodovědeckých nebo mineralogických muzeí a muzeí pří
univerzitách. převážné z USA a Kanady. Autorka uvádí některé
neobvyklé exponáty minerálů a broušených kamenů, které byly na
burze vystavovány.

P. Burdová, p.g.. Pod novým lesem 137/52, Praha 6
zaai. : Národní muzeum Praha

ZJ 12
RNDr. Jiří Kouřimský, CSc.

SPERRYLIT A NEROSTY PT

Autor popisuje nádherné krystaly vzácného nerostu platiny -
sperrylitu - PtAs?, které se společně s dalšími vzácnými nerosty
vyskytují v sibiřském nalezišti Norilska. Uvedena je historie
ložiska, jeho mineralogické složeni, popsána je struktura a
chemismus sperrylitu a závěrem některé další nerosty ze skupiny
platinoidů.

RNDr. J. Kouřimský, Rosických 6. 150 00 Praha 5
zam.: Národní muzeum Praha



ZJ 13
Dr. Zdeněk Prášil, CSc.

RADIAČNÍ EFEKTY VE SKLECH A KRYSTALECH

V příspěvku se vysvětluje, jak některými způsoby ozařováni
je možno měnit zabarvení některých materiálů. Z klenotníckeho
hlediska bylo zkoumáno mnoho krystalu a vlivu zářeni na ně.
Zvýšeni klenotnícke hodnoty bylo dosaženo pří ozařováni některých
diamantů, které získaly žlutavý nádech. Hlavni pozornost se
soustředila na topaz, který po ozáření získal nádhernou blankytně
modrou barvu. Praktické uplatnění však závisí na potřebných
dávkách záření, které mnohdy vyžadují značně dlouhé časy. Proto
je výhodnější ozařování na výkonných elektronových urychlovačích,
kde se požadované dávky dosáhne za podstatně kratší dobu. Závěrem
autor zdůrazňuje, že barvy vyvolané zářením mohou vést
к zajímavým efektům, avšak za současného stavu je prakticky
nemožné předem odhadnout výsledek ozařování.

Dr. Z. Prášil, CSc, Malinová 13. Praha 10

ZJ 14
Ing. Jaroslav Žežulka, CSc.

ČESKOSLOVENSKÉ DRAHÉ A OZDOBNÉ KAMENY

Přednáška se zabývá výskytem drahých a ozdobných kamenu na
území Československa. Uvádí jednotlivé drahé kameny a lokality
jejich výskytu. Drahé kameny pro áperkařskou a bižuterní výrobu
se dělí na transparentní a neprůhledné. Závěrem uvádí, že na
brusiče a šperkaře čekají některé další suroviny, jako jsou napi.
lepidolity z českých pegmatitů, fluority z Jílového a Moldavy,
nietamorfované tufity z Libušina, damourit od Chýňova, středověké
strusky z Kutné Hory a dalši zajímavé, dosud neosvojené suroviny.

Ing. J. Žežulka. CSc. Továrni 3, Praha 7



ZJ 15
Robert Nový

POUŽITÍ DRAHÝCH NEROSTŮ A KOVŮ V ÁJURVÉDSKÉ A TANTRICKÉ MEDICÍNE

Autor popisuje využití nerostu a drahých kamenů ve
staroindicke medicine. Ná základě zářeni vycházejícího z minerálu
se minerály rozdělovaly do dvou skupin, a to: a) minerály svou
povahou zcela nepřátelské vůči člověku a proto nepoužitelné, b)
minerály sv̂ ra vyzařováním člověku příznivé. Celkem se jedná o 84
drahých kamenů. Tyto kameny se využívaly při léčení nemocných a
to buď využitím stopových prvků a chemického složení minerálů,
kdy se chemické prvky dostávaly přímo do organismu. nebo
působením minerálů nošených na těle. Autor uvádí některé vybrané
drahé kameny a jejich léčebné účinky.

R. Nový. Sudomčřská 50, Praha 3


