
Vracíme krajin ě její původní tvář 
 

Přednáška Mgr. Františka Tomana 
 

 V rámci projektového dne se v aule školy konala přednáška o zahlazování následků 
hornické činnosti v oblasti dolu Rožná a Olší, které se zúčastnili studenti vyššího gymnázia. 
 Přednášku vedl Mgr. František Toman, Ph.D., zástupce vedoucího závodu pro 
likvidační práce a technologii státního podniku DIAMO. Tento podnik působí nejen na 
Vysočině, ale po celé České republice, například v oblasti Jáchymovska, severních Čech nebo 
na Pelhřimovsku. Přednáška měla dvě části. 
První se týkala rekultivace dolu Olší, ten se rozkládá mezi obcemi Olší a Střítež na ploše 
6,3kilometrů čtverečních. Otevřen byl koncem padesátých let a těžba byla ukončena v roce 
1986. Od té doby probíhají rekultivační práce, které spočívají především v likvidaci odpadu a 
čištění důlních vod. Doposud stály tyto práce 140 milionů korun.  
 Druhá část se týkala dvou odkališť v okolí obce Rodkov se sloužících k ukládání 
zbytků horniny po úpravě, s celkovou plochou 93hektarů. Pro čištění technických vod je 
využívána technologie technické linky, kterou k nám jezdí obdivovat lidé z celého světa 
pracující v této oblasti.  
Čištění znečištěných vod je velmi zdlouhavý proces a bude trvat ještě desítky let. 
Po přednášce jsme se pana Tomana zeptali na pár otázek. 
Označil byste rekultivaci za úspěšnou? 
V oblasti dolu Olší rozhodně ano. Ohlasy na průběh rekultivace a vzhled krajiny jsou 
pozitivní jak ze strany státu, tak občanů. Rekultivace odkaliště ještě zcela neproběhla, takže to 
nemohu posoudit. 
 
Kolik lidí se podílí na této činnosti? 
DIAMO má zhruba tisíc zaměstnanců. Na samotné rekultivaci se podílí asi padesát lidí. 
 
Jak se zapojuje stát do kontrolování rekultivace? 
Ze strany státu probíhají velmi časté a tvrdé kontroly i několikrát týdně. Musíme se velmi 
snažit, nesmíme udělat žádnou chybu, protože v této době by to mohlo znamenat konec 
našeho podniku.  
 
Jak dlouho bude asi probíhat těžba uranu v této oblasti? 
Odhaduji, že asi dva až tři roky, ale pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, může 
to být i déle. Očekávaný konec byl již v roce 1990, ale jsme tu ještě nyní, takže se nedá přesně 
říct, kdy těžba skončí. Doufám, že tu budu pracovat ještě dlouho. 
 
Přednáška byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o krajině, ve které žijeme. 



 


