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ZÁPIS č. 1  
 

pracovní setkání k projektu „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního dopadu 
představující závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“ 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Jednání  zahájil  a  řídil  pan  Štrupl.  Představil  jednotlivé  zúčastněné  (zástupci  zadavatele  (ČGS‐
Geofond),  dodavatele  geologických  prací  (sdružení  OPV‐GET‐GV)  a  IT  prací  (ARCDATA  Praha))  a 
stručně  zrekapituloval  obsah  projektu.  Hlavním  cílem  projektu  je  vytvoření  a  naplnění  registru 
rizikových úložných míst, který  je    Česká  republika povinna podle § 17, odst. 4, písm. b)  zákona  č. 
157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem zprovoznit a zveřejnit k 1.5.2012. Projekt byl schválen 
a  zahájen  v roce  2010,  práce  jsou  rozděleny  do  7  etap  (Work  Packages). Vzhledem  k časové  tísni 
budou etapy WP2 a WP3 zahájeny současně, termín ukončení projektu je stanoven na 31.12.2012 a 
nemění se. Za ČGS‐Geofond bude IT část řídit a koordinovat pan Kujal, geologické práce  pan Štrupl a 
paní  Horáková.  Pan  Štrupl  dále  upozornil  zástupce  obou  dodavatelů,  že  jakékoliv  změny  (např. 
v harmonogramu) je možné upravit dodatkem č. 1 k příslušné uzavřené smlouvě. 

 
Dále byl prezentován harmonogram se zaměřením na geologické práce, který zatím zahrnuje pouze 
období  do  července  letošního  roku  a  bude  nadále  doplňován  a  rozvíjen. Obdobný  harmonogram 
zaměřený na IT práce zajistí  pan Kujal ve spolupráci se zástupcem ARCDATA. 
 
Z následné diskuse vyplynuly tyto skutečnosti a úkoly: 
• 27.4.2011  (ihned  po  schůzce)  zástupci  ČGS‐Geofondu  předají  existující  databázi  deponií  ve 

formátu MS Access včetně fotografií (JPG) firmě ARCDATA a seznámí jí se strukturou databáze 
(tabulky, číselníky, relační vazby, tiskové sestavy atd.). 

• Do 29.4.2011 zástupci ČGS‐Geofondu a geologického sdružení: 
o  doplní vybrané chybějící údaje v databázi deponií. 
o vytvoří  seznam  dalších  sledovaných  položek,  které  budou  doplněny  do  současné 

databáze.  
o navrhnou  seznam dalších  vrstev,  které by umožnily  v kombinaci  se  zákresy deponií 

vytvořit GIS analýzu pro usnadnění terénní práce geologů 
o navrhnou  definitivní  podobu  pracovního  listu  pro  sledování  údajů  jednotlivých 

objektů v terénu 
a všechny tyto materiály předají v digitální podobě firmě ARCDATA.  

• 2.5.2011 ARCDATA potvrdí převzetí poslaných materiálů. 
• Do 5.5.2011 budou vytvořeny webové  stránky projektu, na kterých budou dostupné veškeré 

potřebné údaje (projekt, kontakty, harmonogramy, zápisy atd.) 
• Do  6.5.2011  ARCDATA  vyhodnotí  dostupnost  dat  potřebných  pro  analýzu  a  domluví  jejich 

finální podobu se zástupci ČGS‐Geofondu a geologického sdružení.  
 
Další schůzka se uskuteční 6.5.2011 v ČGS‐Geofondu od 13 hod. 

 
Přílohy: 
Harmonogram prací 
Prezenční listina 
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Návrh harmonogramu: 
 

Datum Činnost Zajišťuje 

27.4.2011 

společné setkání zástupců zadavatele, 
ARCDATA Praha (IT) a sdružení OPV-GET-GV 
(geol.práce), ČGS-Geofond, 13,00 hod. ČGS-Geofond 

28.4.-29.4.2011 
doplnit do databáze záznamy s chybějícími údaji 
(17 objektů) ČGS-Geofond+OPV-GET-GV 

29.4.2011 

dopracovat definitivní podobu pracovního 
záznamového listu (kuchařka) pro terénní práce, 
včetně konzultace s IT 

OPV-GET-GV+ČGS-
Geofond+ARCDATA 

2.5.-6.5.2011 vytipovat potenciálně nebezpečné lokality OPV-GET-GV 

2.5.-6.5.2011 

vybrat cca 2400 potenciálně nebezpečných 
objektů z databáze, vybrat 5 typových objektů 
(2+2+1) OPV-GET-GV+ČGS-Geofond 

9.5.-30.6.2011 dokončit úpravy v databázi (inventarizace) ČGS-Geofond+OPV-GET-GV 
9.5.-30.6.2011 provést průzkum 5 typových lokalit OPV-GET-GV 

30.6.2011 předat 1. etapovou zprávu zadavateli OPV-GET-GV 
1.7.-31.7.2011 dokončit metodiku pro finálních cca 300 lokalit OPV-GET-GV 

1.7.-31.7.2011 

průběžně zapracovat výsledky metodiky do 
databáze (aplikace), poskytnout pro potřeby 
geologů ARCDATA+OPV-GET-GV 

 




