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1. Úvod 

 Neoddělitelnou součástí existence a zejména rozvoje lidské společnosti je 

využívání nerostných surovin. Pro pokrytí potřeb společnosti musela být otevírána nová 

ložiska a obnovována těžba na již opuštěných lokalitách, musely být vyvíjeny nové 

moderní těžební a zpracovatelské technologie. Na ty pak navazovala další odvětví, která 

vytvořila rozsáhlou průmyslovou základnu [1]. 

 Těžba surovin včetně uranu významně ovlivňuje životní prostředí, a to zejména 

tím, jaký způsob těžby se v dané lokalitě používá. Pro těžbu uranu existuje celé spektrum 

dobývacích metod. Jejich použití je však závislé na rozdílných vlastnostech hornin a 

uranových rud nacházejících se na jednotlivých ložiscích. 

Od zvolené dobývací metody se následně odvíjí metody sanace horninového prostředí 

a rekultivace krajiny, jinými slovy procesu zahlazování následků hornické činnosti (dále 

ZNHČ) po ukončení těžby. Proces ZNHČ  je definován příslušnými usneseními vlády 

České republiky (dále UV ČR) k útlumu a ZNHČ dolů, lomů a lokalit. Podrobně je 

rozpracován v technických a sociálních projektech likvidace (dále TSPL) jednotlivých 

lokalit a v jejich aktualizacích, tzv. aktualizovaných technických a sociálních projektech 

likvidace (dále ATSPL). 

Proces ZNHČ je hrazen z následujících zdrojů: 

 z prostředků státního rozpočtu, 

 z finančních prostředků uvolněných z výnosů prodeje privatizovaného majetku 

a zisku z účasti státu v obchodních společnostech (dále jen výnosů 

z privatizace), 

 částečně také z vlastních zdrojů státních podniků DIAMO a Palivový kombinát 

Ústí, vytvořených jejich činností. 

Ve své disertační práci se zabývám nejagresivnější metodou těžby uranu, a to 

podzemním vyluhováním in-situ kyselinou sírovou (tzv. chemická těžba) a jejími dopady 

na životní prostředí, zejména na kvalitu podzemních vod. Dobývání uranu loužením 

pomocí kyseliny sírové probíhalo v oblasti Stráže pod Ralskem od roku 1967 do roku 
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1996, kdy bylo rozhodnuto o likvidaci chemické těžby a jejích následků. Důsledkem 

nedostatečného průzkumu horninového prostředí, požadavků na velmi rychlý nárůst těžby, 

souběhu dvou diametrálně odlišných metod těžby (chemická, hlubinná) z hlediska 

hydraulických podmínek a nadbilance technologických roztoků při chemické těžbě je 

rozsáhlá kontaminace podzemních vod. Pokud by situace nebyla aktivně ovlivňována, 

docházelo by v průběhu času k rozptylování kontaminace a k negativnímu ovlivňování 

kvality zásob pitných vod uložených v nadložním turonském kolektoru na velké ploše a ve 

velkém objemu.  

Předmětem mé disertační práce je zdokumentování a posouzení různých metod a 

způsobů sanace, tzv. sanačních scénářů v rámci procesu ZNHČ po chemické těžbě uranu 

v oblasti Stráže pod Ralskem, a to zejména z hlediska jejich efektivnosti, jak už napovídá 

název této disertační práce. 

Princip předkládaného návrhu spočívá ve výběru co nejefektivnější metody sanace, 

protože možnosti financování jsou omezené. Důležitým předpokladem k dosažení co 

nejvyšší efektivnosti je dodržení termínu ukončení sanace, protože jakékoli prodloužení 

tohoto termínu, znamená prodražení celého procesu.  

Ve své disertační práci jsem zvolil porovnávací metodu, týkající se finanční 

náročnosti. Provedl jsem porovnání celkových provozních nákladů včetně investičních 

výdajů na sanaci a likvidaci za sledované období dle položek sanace u dvou variant 

scénářů sanace. 

Vlastní přínos mé práce nad rámec současného stavu spatřuji v tom, že výběrem a 

realizací vhodného sanačního scénáře bude dosaženo co nejnižších nákladů (výdajů) 

v oblasti investiční a provozní náročnosti zvolených technologií, při obnově životního 

prostředí v lokalitě Stráže pod Ralskem. 

Problematiku, kterou řeším ve své disertační práci, považuji za velmi aktuální 

vzhledem k tomu, že stav ekologického postižení v oblasti bývalé chemické těžby uranu 

patří k nejzávažnějším v celém našem hornictví. 
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2. Cíle disertační práce 

Základní cíle této disertační práce jsou definovány v následujících bodech: 

 zdokumentování a posouzení rozdílných metod a způsobů sanace (sanačních 

scénářů) v rámci procesu ZNHČ po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod 

Ralskem, a to z hlediska technického provedení, celkové doby sanace, vlivu na 

životní prostředí a zejména finanční náročnosti, tzn. efektivnosti, 

 shrnutí mých poznatků a popsání problematiky související s realizací procesu 

ZNHČ po chemické těžbě uranu v předmětné lokalitě, 

 vyjmenování platné legislativní problematiky při realizaci procesu ZNHČ, 

 vyvinout tlak na snižování provozních nákladů a investičních výdajů v této 

oblasti, tzn. hospodárnější využití státních prostředků při zachování podmínky 

dodržení konečného termínu ukončení sanace, 

 v konečném důsledku najít a zdůvodnit co nejefektivnější sanační scénář, který 

zajistí dosažení co nejvyšších úspor finančních prostředků při zachování 

účinnosti zvolených technologických postupů během realizace procesu ZNHČ 

po chemické těžbě uranu v České republice, 

 posouzení možnosti dotěžení zásob uranu metodou podzemního vyluhování in-

situ v souvislosti se světovými cenami uranu v posledním období. 
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3. Historie uranu 

 Uran jako prvek je znám od roku 1789, kdy byl objeven německým chemikem 

Martinem Klaprothem. Byl pojmenován podle planety Uran. 

Kovový uran se poprvé podařilo získat v roce 1841 francouzskému chemikovi Melicharu 

Peliotovi. Až do konce 19. století bylo využití uranu minimální. Na území nynější České 

republiky byly uranové rudy těženy od roku 1853 jen v Jáchymově a zpracovávány na 

barvy pro keramický a sklářský průmysl. Další rozšíření produkce přišlo s objevem 

radioaktivity francouzským fyzikem H. Becquerelem v roce 1896 [11].  

 Základy vědeckého zkoumání radioaktivity byly položeny teprve výzkumy Marie 

Curie-Sklodowské a jejího manžela Pierra Curie, kterými byly v roce 1898 objeveny nové 

prvky – polonium a radium. Avšak rozhodující význam pro moderní využití uranu a tím i 

pro rozvoj těžby uranových rud měl objev štěpení atomového jádra uranu. Výzkumy 

světových fyziků, které započaly již před druhou světovou válkou, potvrdily, že uran je 

klíčem k vyvolání jaderné řetězové reakce sloužící buď jako prostředek ničivé síly, nebo 

jako zdroj nesmírného množství energie, která může nahradit ubývající zdroje klasických 

přírodních paliv. Od té doby se uranová ruda stává vyhledávanou surovinou [2]. 

 Po druhé světové válce bylo Československo jedním z nejvýznamnějších světových 

producentů uranových rud. Podle odhadu autora F. Lepky [12] bylo v letech 1945 až 1991 

z tehdejšího Československa vyvezeno do SSSR téměř 100 000 tun uranu. Při nízkých 

kovnatostech českých ložisek uranu (řádově desetiny % U) to znamená, že celkové 

množství vytěžených uranových rud muselo dosahovat řádově stovek milionů tun. 

V současné době uran slouží k výrobě palivových článků pro jaderné reaktory 

a k přípravě radioizotopů pro medicínu, defektoskopii atd. 
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4. Ložiska uranu v České republice 

 Uran je v zemské kůře poměrně hojně rozšířen. Obecně lze říci, že v jedné tuně 

horniny jsou obsaženy 2 – 4 gramy uranu. V celé zemské kůře ho předpokládáme okolo 

10 bilionů tun. Na rozdíl od jiných kovů se však s uranem nesetkáváme tak často, protože 

uran běžně netvoří větší ložiska. Primárním znakem uranu je jeho rozptýlenost 

v horninách. S ložisky s vyšší koncentrací uranu v rudnině a se zásobami řádově v tisících 

tun se setkáváme vzácně [2]. Celosvětové ložiskové zásoby se odhadují na 2,1 mil. t uranu. 

 Uran se vyskytuje v širokém spektru koncentrací v různých geologických 

jednotkách a různých typech hornin zemské kůry. Na území České republiky je evidováno 

celkem 129 uranových ložisek a rudných projevů. Dále je evidován velký počet anomálií 

přirozené radioaktivity a mineralogických výskytů uranu. Za uranové ložisko nebo rudný 

projev je považována přírodní akumulace uranu, na které těžbou nebo v průběhu průzkumu 

bylo vytěženo minimálně 100 kg uranu v rudě, nebo byly zjištěny zásoby uranu nad toto 

množství. Uranová ložiska a rudní projevy byly objeveny rozsáhlou průzkumnou a těžební 

činností během více než 60 let existence uranového průmyslu. Průzkum uranu byl plně 

financován státem. 

 Z výše uvedeného počtu ložisek a rudných projevů bylo těženo pouze 78. Převážná 

část ložisek z pohledu možné těžby je v současnosti nezajímavá pro malé geologické 

zásoby uranu, nízkou kovnatost, složité geologické a báňsko-technické podmínky pro 

těžbu nebo jiná, zejména ekologická omezení. Další skupinu tvoří dnes už vytěžená 

uranová ložiska. Proto možnosti rozvoje těžby uranových rud v současných ekonomických 

podmínkách jsou značně omezené. 

 V současné surovinové základně jsou známy dva typy uranových ložisek: žilné a 

sedimentární pískovcové. U žilných ložisek, kromě těženého ložiska Rožná, by mohlo být 

v budoucnu průmyslově využitelné ložisko Brzkov, včetně jeho západního křídla Věžnice 

na Vysočině a ložisko Mečichov na Strakonicku. Z ložisek pískovcového typu existuje 

kromě ložiska Stráž (produkce sanačního uranu při likvidaci ložiska) surovinový potenciál 

na ložiskách Hamr, Hvězdov a Osečná – Kotel ve strážském bloku severočeské křídy [3]. 
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4.1. Ložisko uranu v oblasti Dolní Rožínky na jižní Moravě 

ČR je v současné době jedinou zemí EU, kde je primární ložisko uranu dobýváno. 

Jedná se o ložisko zónového typu Rožná s průměrnými obsahy cca 0,2 až 0,4 % U 

v bilančních zásobách. Na tomto ložisku probíhá klasická hlubinná těžba a vytěžená ruda 

je přímo v těžebním areálu po úpravě zpracovávána na výsledný produkt diuranát amonný, 

tzv. žlutý koláč (směs oxidů i dalších sloučenin uranu) s obsahem uranu více jak 70 %. 

Důl Rožná provozuje státní podnik DIAMO, odštěpný závod GEAM, Dolní 

Rožínka s roční produkcí v posledních letech kolem 250 t uranu, což je necelé 1% 

celosvětové těžby. Ačkoliv se může zdát, že tento podíl na světové těžbě je zanedbatelný, 

z hlediska evropského kontinentu se jedná o produkci významnou, zejména na 

energetickou bezpečnost a surovinovou soběstačnost ČR. Za období od roku 1957 do 

konce roku 2012 bylo na ložisku Rožná vytěženo 19 939 t uranu. 

Ložisko Rožná mělo být v minulosti několikrát uzavřeno. Nakonec však bylo 

s ohledem na strategické zájmy státu i ekonomičnost těžby rozhodnuto o pokračování 

těžby. S ohledem na změnu situace na světovém trhu s uranem a celosvětově rostoucí roli 

jaderné energetiky, došlo k přehodnocení původního záměru ukončit těžbu a usnesením 

vlády č. 565/2007 bylo stanoveno, že na lokalitě Rožná bude pokračovat těžba po dobu 

ekonomické výhodnosti. Pozitivní zprávou, která prokázala správnost rozhodnutí zachovat 

na ložisku Rožná těžbu, je informace z ledna 2012 o nálezu dalších rozsáhlých zásob 

uranové rudy, které by měly prodloužit životnost dolu nejméně do roku 2017. Světové 

ceny komodit, uran nevyjímaje, se od roku 2010 výrazně zvyšují.  

Objem zásob na ložisku Rožná je však do budoucna limitovaný a je žádoucí 

uvažovat o otevření některé z perspektivních lokalit, aby bylo možné nadále zajišťovat 

z domácích zdrojů část vstupní suroviny pro jadernou energetiku. Z hlediska energetické 

bezpečnosti státu je žádoucí, aby byly plány na dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny 

Temelín, podloženy vyšším využíváním domácích zdrojů uranu. Jako jedny 

z perspektivních se jeví např. ložiska pro hlubinnou těžbu Brzkov a Horní Věžnice. 

Od roku 2010 probíhají v nevyužívané části ložiska Rožná přípravné práce pro 

vybudování zásobníku plynu o plánované skladovací kapacitě cca 180 mil. m
3
. I když se 

jedná z hlediska zvyšování skladovací kapacity podzemních zásobníků plynu o mimořádně 
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důležitou stavbu, je nezbytné, aby maximální možné dotěžení strategické uranové rudy 

předcházelo využití konkrétních prostor jako podzemního zásobníku plynu. 

Na obrázku č. 1 je fotografie odkaliště K I (vpravo je chemická úpravna), kde je 

ukládán rmut z klasické hlubinné těžby na ložisku Rožná v Dolní Rožínce. 

 

Obrázek č. 1: Odkaliště K I v Dolní Rožínce 

4.2. Ložiska uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severních Čechách 

4.2.1. Hamr 

Ložisko Hamr se nachází v geologicko-strukturní jednotce strážského bloku 

v okrese Česká Lípa. Ložisko je tvořeno subhorizontálními vrstevními polohami o úklonu 

cca 10
o
 a mocnosti až 10 m. Uranové zrudnění na ložisku je lokalizováno ve 

sladkovodních a mořských sedimentech cenomanského souvrství svrchní křídy. Převážně 

je vázáno na spodní část mořských uloženin (tzv. rozmyvový horizont). Zrudnění je 

součástí pojiva sedimentů, má jemně disperzní charakter. Nejčastějšími minerály jsou 

oxidy uranu, ningyoit, brockit, zippeit. Spolu s uranem, thoriem a zirkoniem se vyskytuje 

i větší množství fosforu, vápníku, případně titanu.  
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Ložisko Hamr bylo objeveno v roce 1962 a od roku 1978 zde probíhala klasická 

hlubinná těžba. Do roku 1993 bylo vytěženo celkem 11 600 t uranu. 

 Vláda ČR svým usnesením č. 244/1995, k realizaci útlumu těžby a úpravy 

uranových rud v České republice, rozhodla o likvidaci Dolu Hamr I k 1. květnu 1995. Na 

základě tohoto usnesení byl zpracován Technický projekt likvidace (dále TPL) Dolu Hamr 

I a Sociální program. Postupně budou likvidovány nevyužitelné povrchové objekty (např. 

úpravna uranové rudy). V podzemí byly provedeny zakládací práce a důl je od roku 2001 

zatápěn. V současné době je důl ve stádiu likvidace. 

Odkaliště je využíváno na ukládání materiálu z likvidace hornických činností a ze 

sanace chemické těžby. S využitím odkaliště pro ukládání materiálu ze sanace chemické 

těžby se počítá i do budoucna. 

 Na ložisku jsou dosud evidovány nebilanční zásoby uranu prozkoumané ve výši 

25 654 tun s kovnatostí 0,090 % a vyhledané ve výši 30 092 tun s kovnatostí 0,042 %. 

Odhad těžitelných zásob je 25 000 tun. 

 

4.2.2. Stráž pod Ralskem 

Ložisko Stráž pod Ralskem je situováno ve strážském bloku České křídové tabule, 

je západním pokračováním ložiska Hamr a nachází se ve stejných geologických 

podmínkách. Území je tvořeno svrchnokřídovými sedimenty, které jsou významně 

porušeny vulkanickými pochody. Ve strážském bloku se vydělují dva základní 

hydrogeologické kolektory s převažující průlinovou propustností, ve kterých se realizuje 

prakticky veškerý oběh a akumulace podzemních vod. Těmito kolektory jsou souvrství 

středního turonu (kvádrové pískovce, slínito-prachovité pískovce) a cenomanu (fukoidové 

pískovce, rozpadavé pískovce). Kolektory jsou odděleny souvrstvím spodního turonu 

(písčité prachovce, prachovce, slínovce, kalové vápence), které představuje izolátor. 

Nejvýznamnější průmyslové koncentrace uranu se nacházejí v bazální části souvrství 

uloženin mořského cenomanu (tzv. rozmyvovém horizontu) a ve spodní části rozpadavých 

pískovců. 

Ložisko Stráž bylo těženo od roku 1967 metodou podzemního vyluhování 

roztokem kyseliny sírové, systémem vrtů z povrchu. Touto metodou bylo získáno necelých 
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15 % uranu [10] vytěženého v ČR. Během těžby uranu v letech 1967 - 1996 zde bylo 

založeno 35 vyluhovacích polí na ploše přibližně 700 ha. Plocha dobývacího prostoru je 

24,1 km
2
, hloubka dobývání cca 220 m pod povrchem. Chemickou metodou se vytěžilo 

celkem cca 15 000 t uranu [6]. 

V letech 1992 – 1994 byl výrazně snížen objem vtláčené kyseliny sírové a v roce 

1996 bylo dávkování kyseliny sírové do technologických roztoků ukončeno. Od roku 1996 

začala likvidace chemické těžby a sanace horninového a životního prostředí po chemické 

těžbě, která probíhá dodnes. Při tomto procesu je z podzemí vyluhovacích polí odčerpáván 

kyselý zbytkový technologický roztok včetně nalouženého uranu, bez dalšího zakyselování 

technologických roztoků v podzemí, tzn. že uran se získává jako vedlejší produkt sanace 

ložiska. Množství uranu získaného při zpracování zbytkových technologických roztoků 

(dále ZTR) v rámci sanace má klesající tendenci od 150 t uranu v období po ukončení 

těžby až na současných cca 15 – 20 t ročně [10]. Sanace chemické těžby je investičně a 

provozně velmi náročná a bude trvat několik desítek let. 

 Veškerá vytěžená surovina byla chemicky upravována a konečným produktem byl 

chemický koncentrát uranu - diuranát amonný (tzv. žlutý koláč). Téměř výhradním 

odběratelem uranového koncentrátu byla v posledních 18 letech energetická společnost 

ČEZ, a. s. Spotřeba uranu v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín se v posledních 

letech pohybuje v rozsahu 650 – 700 tun ročně [10].  

Ložisko je částečně vydobyto, zbytkové zásoby uranu vyhledané a prozkoumané 

jsou evidovány jako nebilanční ve výši 33 630 tun s kovnatostí 0,03 %. Odhad těžitelných 

zásob je cca 5 000 tun. 

Na následujícím obrázku je znázorněna přehledná mapa oblasti (strážský a 

tlustecký blok), která byla zasažena těžbou uranu, s vyznačením vyluhovacích polí bývalé 

chemické těžby (pole CHT), bývalé chemické úpravny uranu (CHÚ), dolového pole Hamr 

I (DH I) a odkaliště. Odkaliště je již v současné době prakticky bez vody. 
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Obrázek č. 2: Přehledná mapa oblasti Hamr – Stráž 

 

Za oblast strážského bloku se označuje část severní okrajové partie České křídové 

pánve na ploše 194 km
2
, která má na SV tektonický styk s krystalinikem (lužická porucha) 

a z dalších tří stran je tektonicky vymezena v rámci svrchnokřídových sedimentů – na SZ 

pásmem strážského zlomu, na JV pásmem žilných neovulkanitů čertových zdí a na JZ tvoří 

hranici hradčanský zlom, který byl zjištěn pouze v podloží křídy.  

Vlastní geologickou stavbu strážského bloku lze vymezit dvěma strukturními patry. 

Spodní patro je tvořeno předkřídovým fundamentem (krystalinikum) a svrchní patro 

svrchnokřídovými sedimenty souvrství cenomanu a turonu o mocnosti 140 - 300 m. 
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5. Metody těžby uranu v oblasti Hamr - Stráž 

V oblasti Hamr – Stráž byly používány dvě těžební metody: 

 klasická hlubinná těžba, 

 chemická těžba. 

5.1. Klasická hlubinná těžba 

  Dobývání metodou komora-pilíř s plnou hydrotuhnoucí základkou v mocnosti až 

10 m. Při tomto způsobu dobývání se výrubnost přibližuje 100 % se zanedbatelnými 

účinky na povrch. Vzhledem k tomu, že dobývacími pracemi nesměl být narušen turonský 

horizont, nacházející se ve vyšším nadloží, protože je zdrojem pitné vody, musela být 

použita dobývací metoda s plným zakládáním vyrubaného prostoru základkou o velmi 

malé stlačitelnosti. Tomuto požadavku vyhovovala hydrotuhnoucí základka, tvořená 

pískem, elektrárenským popílkem, cementem a aktivačními přísadami. Směs se do 

dobývky dopravovala v potrubí pouze s malým přebytkem vody, která se vázala na 

cement, takže nebylo nutno následně odvodňovat. 

Na následujícím obrázku je fotografie těžní věže Dolu Hamr, kde probíhala 

klasická hlubinná těžba na ložisku Hamr. 
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Obrázek č. 3: Těžní věž Dolu Hamr 

 

 5.2. Chemická těžba 

 Chemická těžba (podzemní vyluhování in-situ) je metoda podzemního loužení 

prostřednictvím těžebních a vtláčecích vrtů z povrchu. Podstatou této těžby bylo vtláčení 

loužícího technologického roztoku (převážně 2 - 5% roztok kyseliny sírové s přídavkem 

kyseliny dusičné) prostřednictvím vrtů z povrchu do uranonosného horizontu 

v cenomanské zvodni, vrty přitom procházely turonskou zvodní. Metoda byla založena na 

rozpouštění minerálů uranu v silně kyselém prostředí (pH < 1) roztoku kyseliny sírové 

v oxidačním prostředí, které na dané lokalitě zajišťovala kyselina dusičná. Loužicí roztok 

prostupoval horninou, přitom vyluhoval uran a obohacený uranem byl čerpacími vrty 

vyveden na povrch. Z výluhu byly následně v chemických stanicích odděleny sloučeniny 

uranu, které byly srážením čpavkem přepracovány na diuranát amonný (NH4)2U2O7 

(tzv. žlutý koláč). Roztoky zbavené uranu byly, po doplnění kyseliny sírové a dusičné na 

požadovanou koncentraci, vtláčeny zpět do uranonosného horizontu v podzemí. 
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V případě extensivního přístupu k aplikaci této metody „in situ“ a vzhledem k řadě 

principiálních chyb v kontextu tehdejší doby se jednalo o postup, který vedl k zásadnímu a 

nepřijatelnému ovlivnění přirozených hydrogeochemických podmínek v cenomanském 

(bazálním křídovém) kolektoru podzemní vody. 

Chemická těžba uranu na ložisku ve Stráži pod Ralskem způsobila nejrozsáhlejší 

kontaminaci podzemních vod v České republice. Tato těžba měla fatální dopad na životní 

prostředí, zejména na kvalitu podzemní vody cenomanské zvodně a následně též ohrozila 

podzemní vody v turonské zvodni, kde se nacházejí zdroje vysoce kvalitních pitných vod. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto chemickou těžbu ukončit a provést následnou sanaci 

kontaminovaného horninového prostředí. 

Ve své disertační práci se budu v dalších kapitolách zabývat různými metodami a 

způsoby sanace (sanačními scénáři) následků po chemické těžbě uranu a souvisejících 

činností v rámci procesu ZNHČ. 

Na následujícím obrázku je fotografie vtláčecích vrtů vyluhovacího pole bývalé 

chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem. 

 

Obrázek č. 4: Vyluhovací pole (vtláčecí řada) ve Stráži pod Ralskem 
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6. Posouzení možnosti obnovení chemické těžby uranu 

6.1. Vývoj světových cen uranu 

Možnosti vyššího využití části domácích zdrojů uranu mají v současnosti své 

pozitivní předpoklady. Dosavadní dlouhodobý a předpokládaný vývoj cen uranového 

koncentrátu na světovém trhu je zásadním podnětem hlouběji analyzovat reálný potenciál 

uranových ložisek ČR. V této situaci je žádoucí získávání nových aktuálních informací 

o domácích zdrojích uranu. Cílem je přehodnocení potenciálu vybraných domácích 

uranových ložisek podle nových ekonomických podmínek, které by umožnilo shromáždit 

dostatek aktuálních podkladů pro výběr nejvhodnější lokality, která by ve střednědobém 

horizontu postupně nahradila těžbu na ložisku Rožná při dodržení zásady ekonomické 

efektivity. 

Ve střednědobém výhledu lze předpokládat, že světové ceny uranu nebudou nízké. 

Argumentem pro toto tvrzení je zejména fakt, že k jaderné energetice, jakožto efektivnímu 

a bezemisnímu zdroji, se hlásí mimo jiné řada zemí z třetího světa, a to bez ohledu na 

nedávnou havárii v jaderné elektrárně Fukušima. V souvislosti s realizací alespoň 

některých ambiciózních záměrů výstavby nových jaderných bloků je evidentní, že dojde 

k velkému nárůstu poptávky po uranu. Dle údajů renomované World Nuclear Association 

bylo k 1. 5. 2012 v provozu 433 bloků o výkonu 371 400 MWe, ve výstavbě bylo 63 

nových bloků o výkonu 63 200 MWe a připravováno k výstavbě je dalších 160 bloků 

o výkonu 180 000 MWe. Zvažována je výstavba dalších těžko uvěřitelných 329 bloků 

o celkovém výkonu 376 300 MWe, což reprezentuje celou existující kapacitu. Na 

celosvětovém trendu nic nemění ani negativní postoj Rakouska a Německa k dalšímu 

využívání jádra. Tento postoj je totiž vyvažován ambiciózními plány řady zemí třetího 

světa, které nadále spatřují v jaderné energetice důležitou alternativu. Z uvedených 

skutečností je zřejmé, že poptávka po uranové rudě ve střednědobém horizontu silně 

poroste. 

Na trhu uranu se rozlišují ceny okamžitých obchodů (spot) a ceny dlouhodobých 

kontraktů (smluvních). Následující graf znázorňuje vývoj spot ceny uranu od roku 1968 až 

do současnosti. 
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Cena USD/lb U3O8 

Mining Journal - Nuexco (London Prices) 

Ux Consulting Company (údaje od roku 2004) 

Graf č. 1: Vývoj spot ceny uranu 

 

Z grafu je patrné, že cena uranu dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007 (136 USD/lb 

U3O8). Nyní se pohybuje mírně nad hodnotou 40 USD/lb v závislosti na poptávce. 

6.2. Dílčí závěry vyplývající z návrhu surovinové politiky ČR 

Ve stávajícím návrhu dokumentu „Surovinová politika ČR“ je uvedeno, že za 

surovinovou rezervu, o jejímž využití se však neuvažuje, lze považovat zásoby uranové 

rudy v severní části České křídové pánve. Největší množství zásob se nachází na ložiskách 

Hamr, Stráž pod Ralskem, Osečná-Kotel a Břevniště pod Ralskem. Je však třeba uvést, že 

se v naprosté většině jedná o zásoby nevyužitelné (nebilanční), pro které v současnosti 

neexistuje akceptovatelná dobývací metoda. 

Rozhodujícím faktorem případného využití těchto ložisek někdy v budoucnu by 

byla otázka existence takové těžební technologie, která by neohrozila zdroje podzemních 

vod či jinak nepoškodila životní prostředí.  

Vzhledem k hustě obydlenému regionu střední Evropy, úvahy o možném obnovení 

technologie chemického loužení in-situ, jak ve státní správě, tak i ve veřejnosti, jsou 

v současné době neprůchodné. 
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7. Legislativní problematika 

 

7.1. Realizace procesu ZNHČ 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) vydalo pod č. j. 48548/12/31100 

„Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu ZNHČ a pro 

poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces ZNHČ a na účely 

předem schválené vládou a zákona č. 154/2002 Sb.“ [9] s účinností od l. ledna 2013. 

Při realizaci procesu ZNHČ musí být dodrženy zejména následující obecně závazné 

právní předpisy: 

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů (horní zákon), 

 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 
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 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek 

horníků, 

 zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), 

 zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti  veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje,  

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), 

 zákon č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška MŽP č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, 

 vyhláška ČBÚ č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích 

prostorech ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 434/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 299/2005 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve 

znění pozdějších předpisů, 
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 vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 

 vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhlášky č. 351/2000 

Sb.,  

 vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a při 

některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ 

č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb.,  

 vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, 

ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb., vyhlášky ČBÚ 

592/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky 

č. 87/2006 Sb. a vyhlášky č. 379/2012 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního 

plynu, 

 vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci, 

 vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, 

 vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 

používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 

vyhlášky ČBÚ č. 381/2012 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících 

dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení 

a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky 

č. 282/2007 Sb., 

 vyhláška ČBÚ č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
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 vyhláška SÚJB č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících 

s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro 

zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, 

 vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, a vyhlášky č. 389/2012 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky 

č. 499/2005 Sb., 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),  

 nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., 

 vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.2. Likvidace následků po chemické těžbě uranu 

V souladu s § 8 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb., byl státním 

podnikem DIAMO zpracován „Plán likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru 

Stráž pod Ralskem“. 

Obvodní báňský úřad v Liberci svým rozhodnutím ze dne 31. 1. 1997 č. j. 2100-02-

Šk/96 povolil, po kladném stanovisku ostatních orgánů státní správy, likvidaci chemické 

těžby. 

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/v307_02.pdf
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/Vyhlaska_2005_499.pdf
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/ostatni-predpisy-a-narizeni/389.pdf
http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/ostatni-predpisy-a-narizeni/389.pdf
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8. Důsledky chemické těžby uranu na životní prostředí 

Po roce 1989 bylo oficiálně deklarováno, že při extenzivním rozvoji těžby uranu 

v oblasti Stráže pod Ralskem byla zvolena chybná strategie koexistence dvou těžebních 

metod (hlubinná a chemická těžba) s jejich následným vzájemným negativním 

ovlivňováním. Rozvoj těžby uranu nebyl v dostatečné míře doprovázen tvorbou opatření, 

která by minimalizovala dopad těžební činnosti na přírodní a životní prostředí. 

Touto vážnou situací se začala zabývat vláda ČSFR v roce 1991, kdy svým usnesením 

č. 166 rozhodla nerozšiřovat plochy vyluhovacích polí do doby komplexního posouzení 

stavu a stanovení ekologických podmínek dotěžení ložiska, způsobu ukončení těžby a 

sanace ložiska. V následujícím období byla provedena celá řada výzkumných a 

ověřovacích prací. 

Vývojem příprav sanace prostředí po chemické těžbě se nadále vláda zabývala 

pravidelně a ve svých usneseních reagovala na aktuální stav sanace a na výsledky 

rozsáhlých ověřovacích prací. Dle UV ČR č. 366/1992, k výsledkům komplexního 

posouzení chemické těžby uranu na Českolipsku a dalšímu postupu prací pro stanovení 

způsobů dotěžení a sanace ložiska, bylo stanoveno tzv. přechodné období (1992 – 1994) se 

zvláštním režimem těžby pro těžaře – státní podnik DIAMO. V tomto období byl výrazně 

snížen objem vtláčení kyseliny sírové, a to z 180 000 tun na 27 000 tun za rok. Z tehdejších 

analýz vyplynulo, že je nezbytné vyřešit likvidaci ZTR, jejichž prostřednictvím byla  

kontaminována cenomanská a turonská zvodeň. Zvláštní režim chemické těžby 

minimalizoval dopad do životního prostředí a umožňoval provést rozsáhlé ověřovací práce 

a navrhnout vhodné postupy sanace chemické těžby. Tato etapa ověřovacích prací byla 

uzavřena v roce 1995 zpracováním koncepce sanace chemické těžby. 

Vláda rozhodla o ukončení chemické těžby uranu na ložisku Stráž k datu 1. dubna 

1996 prostřednictvím UV ČR č. 170/1996, ke zprávě o postupu sanace chemické těžby 

uranu ve Stráži pod Ralskem.  
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8.1. Zdroje znečištění podzemních vod v oblasti Stráže pod Ralskem 

Proudění podzemní vody ve zvodnělém systému je podmíněno geologickou 

stavbou české křídové pánve. Podloží pánve tvoří jednak regionálně metamorfované 

horniny krystalinika, jednak sedimenty lakustrinních permokarbonských pánví (mšenské a 

mělnické). Z hlediska oběhu podzemní vody lze horniny podloží křídové pánve pokládat 

za nepropustné podloží (bazální izolátor) [8]. 

V zájmovém území a jeho širším okolí na ložisku Stráž pod Ralskem jsou nad 

sebou vyvinuty dva zvodnělé kolektory: nadložní střednoturonský, tzv. hlavní křídový 

kolektor (kvádrové pískovce, slínito-prachovité pískovce) a cenomanský, tzv. bazální 

křídový kolektor (fukoidové a rozpadavé pískovce). Ty jsou vzájemně izolovány vrstvou 

spodního turonu [4], který je tvořen písčitými prachovci, prachovci, slínovci a kalovými 

vápenci. 

K přirozeným faktorům komunikace mezi oběma kolektory patří zejména lokální 

soustředěné přetoky po zlomech a dalších tektonických liniích. Je pravděpodobné, že 

významnou strukturou, přes kterou dochází k přetoku podzemních vod z bazálního do 

hlavního kolektoru, je českolipské zlomové pole. 

Z hlediska šíření kontaminace však mohou být významné rovněž antropogenní 

faktory, mezi které patří zejména velký počet (cca 13 000) průzkumných a 

technologických vrtů, které procházejí poloizolátorem bělohorského souvrství a u kterých 

nelze spolehlivě zaručit jejich kvalitní zatěsnění v průběhu likvidace. 

Turonský kolektor, turonský izolátor, cenomanský kolektor a výskyt uranového 

zrudnění jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 5: Schematický řez sanační oblastí 

 

Vznik znečištění horninového prostředí a podzemních vod je spojen s chemickou 

těžbou uranu v letech 1967 – 1996. V období chemické těžby bylo do podzemí 

prostřednictvím technologických roztoků vtlačeno téměř 4,1 mil. tun kyseliny sírové 

(H2SO4), 320 tis. tun kyseliny dusičné (HNO3), 111 tis. tun čpavku (NH3), 26 tis. tun 

kyseliny fluorovodíkové (HF) a 1,5 tis. tun kyseliny chlorovodíkové (HCl). Z vytěžených 

roztoků se separoval pouze uran a zbytek roztoků byl vtláčen po dokyselení zpět do 

vyluhovacích polí [5]. V uvedeném období bylo podzemním loužením vyprodukováno 

přes 15 000 tun uranu [6]. 

8.1.1. Cenomanská zvodeň 

Cenomanská zvodeň je vázána na souvrství středního mořského cenomanu a její  

celková mocnost je okolo 70 m. Od svrchní turonské zvodně je oddělena cca 60 m 

mocným izolátorem spodního turonu. 

V současné době se nachází v cenomanské zvodni (horizont s výskytem uranového 

zrudnění) na ploše 26,75 km
2
 přibližně 383 milionů m

3
 vod ovlivněných ZTR z chemické 

těžby uranu (vody s obsahem síranů nad 80 mg/l). Na počátku sanace zde bylo soustředěno 

cca 99,5 % rozpuštěných látek. Celkové množství rozpuštěných látek dosahovalo 4,9 mil. 

tun, z toho bylo 3,61 mil. tun síranů (SO4
2-

), 542 tis. tun hliníku (Al), 136 tis. tun železa 
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(Fe), 83 tis. tun amoniaku (NH4
+
). Kromě těchto látek je ve ZTR rozpuštěna řada dalších, 

které jsou potenciálně rizikové vzhledem k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Z prvků, 

které mají vliv na lidský organismus jako potenciální kontaminanty, bylo zjištěno: 532 t 

As, 71 t Be, 1 140 t Cr, 127 t Tl a 724 t Co. Specifickým prvkem je uran, který byl 

předmětem těžby a je i nadále zachycován z technologických roztoků. S výjimkou síranů, 

dusičnanů, amonných iontů, fluoridů a chloridů pocházejí všechny ostatní složky 

z rozpuštěných minerálních fází, původně přítomných v horninovém prostředí 

a mobilizovaných vlivem procesu kyselého chemického loužení. Cenomanské vody nebyly 

nikdy vodohospodářsky využívány pro přirozený zvýšený obsah radionuklidů.  

 

V ploše vyluhovacích polí je z větší části kontaminována celá mocnost cenomanské 

zvodně (50 - 70 m) tvořená málo propustnými fukoidovými pískovci ve svrchní části 

zvodně a propustnými rozpadavými pískovci ve spodní části zvodně. Koncentrace hlavních 

kontaminantů v prostoru vyluhovacích polí dosahují průměrných hodnot uvedených 

v tabulce č. 1. 

  

Tabulka č. 1: Koncentrace hlavních kontaminantů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaminant Koncentrace v mg/l 

sírany                         35 - 40 000 

amonné ionty                                     900 

hliník                                  5 500 

železo                                  1 600 

fluoridy                                      200 

arsen                                          6 

beryllium                                         0,9 
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U takto silně kontaminovaného horninového prostředí nelze předpokládat přirozenou 

samočistící schopnost. ZTR nejsou v cenomanské ani turonské zvodni přirozeně 

stabilizovány a bez sanačních zásahů by došlo nejprve k znehodnocení zdrojů pitné vody 

v oblasti Mimoně, následně velkého množství turonských vod severočeské křídy. 

ZTR jsou stabilizovány činností vtláčecích hydraulických bariér Stráž a Svébořice a 

od roku 1996 čerpáním ze sítě sanačních vrtů z cenomanské zvodně, které jednak vytváří 

hydraulickou depresi bránící transportu znečištění, jednak slouží k vyvádění ZTR 

z podzemí. 

Plošné rozložení kontaminace v cenomanské zvodni k datu 31. 12. 2010, vyjádřené 

v SO4
2-

, je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

 

 

 
Obrázek č. 6: Plošné rozložení kontaminace v cenomanské zvodni k 31. 12. 2010 
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V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny výsledky pěti analýz odebraných 

vzorků kontaminovaných ZTR-cenoman (dále ZTR-C) z vrtu VP 8C 238 (konečný průměr 

vrtu je 110 mm, hloubka 195 m), který leží v centrální oblasti vyluhovacích polí v jižní 

části pole VP 8C. V tomto prostoru se nacházejí nejvíce kontaminované ZTR-C 

s nejvyššími koncentracemi majoritních i minoritních kontaminantů. Vzorky byly 

odebrány státním podnikem DIAMO v letech 2008 – 2012 a z výsledků jejich analýz je 

zřejmý pokles koncentrace síranů a kyseliny sírové ve sledovaném období vlivem 

probíhající sanace.  Ve ZTR dochází k postupnému nárůstu hodnoty pH a poklesu 

vodivosti, v koncentracích ostatních složek zatím nejsou patrné výrazné změny. 

Umístění vrtu je patrné z obrázku č. 7. 

 

Tabulka č. 2: Výsledky analýz odebraných vzorků z vrtu VP 8C 238 

 

VP 8C 238 

Datum  8.6.2008 7.9.2009 7.12.2010 14.10.2011 30.8.2012 

pH  1,06 1,15 1,25 1,34 1,51 

RL mg.l
-1

 112 040 111 800 110 820 106 440 115 120 

SO4
2-

 mg.l
-1

 70 200 70 100 66 300 64 200 60 000 

NH4
+
 mg.l

-1
 1 311 1 359 1 317 1 298 1 811 

Vodivost mS.m
-1

 5 610 N 4 630 4 190 3 970 

NO3
-
 mg.l

-1
 41,35 31,34 43,78 54,50 46,13 

PO4
3-

 mg.l
-1

 151,50 N 164,20 158,50 197,30 

Cl
-
 mg.l

-1
 20,89 17,67 19,69 24,07 32,53 

F
-
 mg.l

-1
 491,00 462,00 452,50 439,00 462,25 

H2SO4 mg.l
-1

 10 727 8 654 7 358 5597 3 422 

Al mg.l
-1

 9 345 9 880 9 776 9 494 9 769 

Fecelk. mg.l
-1

 1 404 1 223 1 214 1 257 1 643 

Ca
2+

 mg.l
-1

 232,40 254,60 240,40 437,30 225,60 

Mg
2+

 mg.l
-1

 48,48 N 51,63 47,91 41,24 

Mn mg.l
-1

 10,00 N 12,71 10,59 9,19 

Na
+
 mg.l

-1
 16,90 N 17,70 14,50 15,88 

K
+
 mg.l

-1
 125,10 N 118,04 110,90 122,10 

U mg.l
-1

 50,10 50,60 45,60 45,90 47,70 

Ra Bq.l
-1

 3,20 N 1,75 0,89 1,93 

Zn mg.l
-1

 50,76 N 48,92 51,10 63,54 

Ni mg.l
-1

 29,54 N 28,87 28,59 34,76 

Cr mg.l
-1

 15,71 15,33 15,62 15,55 16,91 

Cu mg.l
-1

 N N N 1,23 0,82 

Pb mg.l
-1

 N N N 0,14 <0,10 
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As mg.l
-1

 6,60 N 6,74 5,82 5,63 

Be mg.l
-1

 0,88 N 0,85 0,93 1,03 

V mg.l
-1

 18,00 N 18,80 19,20 19,90 

Tl mg.l
-1

 1,90 1,98 1,73 1,88 2,10 

Cd mg.l
-1

 N N N 0,31 0,29 

Co mg.l
-1

 N N N 9,92 12,50 

Hg mg.l
-1

 N N N <0,01 <0,01 

 

N - nestanoveno 

 

V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny výsledky tří analýz odebraných 

vzorků kontaminovaných ZTR-C z vrtu STPC-3 (konečný průměr vrtu je 108 mm, hloubka 

228 m), který leží v oblasti rozptylu ZTR-C přibližně 2 km východně od pole VP 8E. Vrt 

reprezentuje méně koncentrované „rozptylové“ ZTR-C. Vzorky byly odebrány státním 

podnikem DIAMO v letech 1991, 1995 (období kdy probíhala chemická těžba) a v roce 

2012. Z výsledků jejich analýz je patrný zejména výrazný pokles koncentrace 

rozpuštěných látek (dále RL), síranů a NH4
+
 v roce 2012 vlivem zatápění Dolu Hamr I. 

Koncentrace vybraných kontaminantů (RL, SO4
2-

, Al, Fe, NH4
+
) jsou již blízko nebo pod 

hranicí hodnoty cílových parametrů sanace. Monitoring zde pravidelně probíhá až od roku 

2012. 

Umístění vrtu je patrné z obrázku č. 7. 

 

Tabulka č. 3: Výsledky analýz odebraných vzorků z vrtu STPC-3 

 

STPC-3 

Datum  27.9.1991 15.10.1995 13.11.2012 

pH  2,80 3,65 3,22 

RL mg.l
-1

 10 030 13 090 6 512 

SO4
2-

 mg.l
-1

 6 073 7 100 3 830 

NH4
+
 mg.l

-1
 171,00 167,00 103,79 

Vodivost mS.m
-1

 514,80 411,00 349,00 

NO3
-
 mg.l

-1
 1,95 27,50 0,50 

PO4
3-

 mg.l
-1

 N N 2,84 

Cl
-
 mg.l

-1
 51,00 9,60 6,53 

F
-
 mg.l

-1
 10,00 45,00 28,85 

H2SO4 mg.l
-1

 282,00 N N 

Al mg.l
-1

 820,00 1 405 546,00 

Fecelk. mg.l
-1

 330,00 652,00 217,90 

Ca
2+

 mg.l
-1

 155,00 69,00 131,20 
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Mg
2+

 mg.l
-1

 28,00 23,50 21,98 

Mn mg.l
-1

 2,10 3,10 3,01 

Na
+
 mg.l

-1
 7,00 7,80 8,55 

K
+
 mg.l

-1
 11,60 12,40 5,81 

U mg.l
-1

 4,97 4,30 0,64 

Ra Bq.l
-1

 N N 1,88 

Zn mg.l
-1

 32,00 15,70 12,25 

Ni mg.l
-1

 4,70 5,30 3,46 

Cr mg.l
-1

 N N 0,84 

Cu mg.l
-1

 N N <0,04 

Pb mg.l
-1

 N N <0,10 

As mg.l
-1

 N N 0,34 

Be mg.l
-1

 N N 0,12 

V mg.l
-1

 N N 1,66 

Tl mg.l
-1

 N N 0,17 

Cd mg.l
-1

 N N 0,04 

Co mg.l
-1

 N N 1,09 

Hg mg.l
-1

 N N <0,01 

 

N - nestanoveno 

 

8.1.2. Turonská zvodeň 

Turonská zvodeň je vázána na souvrství středního turonu. Jedná se o volnou 

zvodeň. Dotace vody do turonského kolektoru probíhá infiltrací atmosférických srážek. 

Hlavní křídový kolektor představuje zásoby podzemní vody s vysokým 

vodohospodářským významem. V současnosti jsou v širším okolí zájmového území 

využívány zdroje podzemních vod o kapacitě 4 000 l/s, celkové přírodní zdroje jsou 

odhadovány na cca 13 000 l/s a využitelné množství na cca 9 700 l/s [8]. 

I když v turonské zvodni těžba uranu neprobíhala, neunikla tato zvodeň 

kontaminaci. Zdrojem znečištění byly provozní havárie technologických zařízení, zejména 

vrtů sloužících k vtláčení technologických roztoků do vyluhovacích polí. Tento problém se 

týkal technologických vrtů, které byly budovány do roku 1978. Dalším zdrojem znečištění 

mohla být nedokonale zacementovaná mezikruží průzkumných a technologických vrtů, 

přes které mohlo docházet ke komunikaci mezi kolektory. 

V turonské zvodni, která je významnou zásobárnou pitné vody, se na počátku 

sanace nacházelo přibližně 0,5 % rozpuštěných látek. V současné době se zde nachází 

cca 26,7 mil. m
3
 vod ovlivněných chemickou těžbou U (tj. vod s obsahem síranů vyšším 
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než 50 mg/l) na ploše 7,6 km
2
. Celkové množství rozpuštěných látek je 17 tis. tun, z toho 

na SO4
2-

 připadá 7 886 tun a na NH4
+
 množství 748 tun. 

Průměrné koncentrace hlavních kontaminantů v turonském kolektoru jsou o několik 

řádů nižší než v cenomanském. Kromě plošného znečištění, reprezentovaného plochou 

s koncentrací síranů řádově v prvních stovkách mg/l, bylo možno v tomto kolektoru 

vyčlenit ostře ohraničené oblasti s výrazně zvýšenou koncentrací v některých prostorech 

vyluhovacích polí, kde se koncentrace síranů pohybovaly většinou mezi 500 - 1 000 mg/l, 

výjimečně do 3 000 mg/l (tzv. turonské kontaminační čočky). V současné době je sanace 

turonské zvodně téměř dokončena. 

V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny výsledky pěti analýz odebraných 

vzorků kontaminovaných turonských vod z vrtu VPPT-1211 (konečný průměr vrtu je 

110 mm, hloubka 78 m), který leží v centrální oblasti tzv. čočky 12B. Na této čočce se 

udržují jedny z nejvyšších koncentrací majoritních kontaminantů (zejména NH4
+
) z celé 

turonské zvodně. Vzorky byly odebrány státním podnikem DIAMO v letech 2008 – 2012 

přičemž hodnoty koncentrace RL, síranů a NH4
+ 

 ve sledovaném období vykazují setrvalý 

stav. Hodnota pH vzrostla z pH 6,78 v roce 2008 na pH 7,66 v roce 2012. 

Umístění vrtu je patrné z obrázku č. 7. 

 

Tabulka č. 4: Výsledky analýz odebraných vzorků z vrtu VPPT-1211 

 

VPPT-1211 

Datum  23.9.2008 21.9.2009 23.6.2010 7.9.2011 28.9.2012 

pH  6,78 7,54 7,47 7,2 7,66 

RL mg.l
-1

 4 320 3 420 3 290 3 680 4 020 

SO4
2-

 mg.l
-1

 1 795 1 590 1 475 1 728 1 680 

NH4
+
 mg.l

-1
 375,10 427,50 409,3,0 442,50 465,35 

Vodivost 
mS.m

-

1
 

474,00 433,00 439,00 436,00 481,00 

NO3
-
 mg.l

-1
 N N N N 898,30 

Al mg.l
-1

 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Fecelk. mg.l
-1

 N N N N <0,20 

Ca
2+

 mg.l
-1

 N N N N 535,20 

 

N - nestanoveno 
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V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny výsledky pěti analýz odebraných 

vzorků kontaminovaných turonských vod z vrtu STPT-10 (konečný průměr vrtu je 

108 mm, hloubka 100 m), který leží jižně od pole VP 14. V tomto vrtu se nachází mírně 

kontaminovaná turonská voda, která se postupně přibližuje složení původní neovlivněné 

turonské vody. Vzorky byly odebrány státním podnikem DIAMO v letech 2008 – 2012 a 

vyplývá z nich mírně klesající tendence RL a síranů ve sledovaném období.  

Umístění vrtu je patrné z obrázku č. 7. 

 

Tabulka č. 5: Výsledky analýz odebraných vzorků z vrtu STPT-10 

 

STPT-10 

Datum  21.8.2008 11.9.2009 22.10.2010 20.5.2011 12.12.2012 

pH  6,42 6,57 6,51 6,60 6,47 

RL mg.l
-1

 482,00 459,00 374,00 408,00 414,00 

SO4
2-

 mg.l
-1

 187,60 204,00 168,00 167,00 184,00 

NH4
+
 mg.l

-1
 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 

Vodivost 
mS.m

-

1
 

55,70 53,90 N N 48,20 

NO3
-
 mg.l

-1
 30,24 24,80 23,96 21,96 22,13 

PO4
3-

 mg.l
-1

 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cl
-
 mg.l

-1
 16,58 13,13 11,26 8,81 14,22 

F
-
 mg.l

-1
 0,11 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Al mg.l
-1

 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Fecelk. mg.l
-1

 0,41 0,26 0,48 0,38 0,30 

Ca
2+

 mg.l
-1

 90,24 86,21 75,21 72,72 74,25 

Mg
2+

 mg.l
-1

 16,56 15,78 N N 15,22 

Mn mg.l
-1

 <0,08 <0,08 N N <0,08 

Na mg.l
-1

 11,50 10,14 N N 7,48 

K mg.l
-1

 2,16 2,06 N N 1,98 

U mg.l
-1

 <0,01 <0,01 N N <0,01 

Ra Bq.l
-1

 0,06 0,06 N N 0,06 

Zn mg.l
-1

 0,02 <0,02 N N <0,02 

Ni mg.l
-1

 <0,05 <0,05 N N <0,05 

Cr mg.l
-1

 <0,10 <0,10 N N <0,10 

 

N - nestanoveno 

 

V turonské zvodni provádí státní podnik DIAMO kompletní analýzy jen u vrtů 

mimo čočky, a to 1 x za pololetí. U vrtů monitorujících čočky jsou prováděny jen základní 
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analýzy sloužící především k bilancování vyváděné kontaminace. Pro budoucí monitoring 

je plánováno rozšíření monitorovaných parametrů i v těchto vrtech. 

Intervaly vzorkování státním podnikem DIAMO: 

 1 x měsíčně (trvale čerpané turonské vrty a vybrané cenomanské vrty), 

 1 x čtvrtletně (většina pozorovacích vrtů turonské i cenomanské zvodně), 

 1 x pololetně (vybrané vrty cenomanské a turonské zvodně), 

 1 x ročně (vybrané vrty cenomanské a turonské zvodně).  

Celkem se v roce 2012 monitorovalo 222 vrtů cenomanské zvodně a 215 vrtů turonské 

zvodně ve strážském bloku. 

 

Na následujícím obrázku je znázorněna mapa oblasti Stráže pod Ralskem, v níž je 

vyznačeno umístění jednotlivých vrtů, z nichž byly odebrány státním podnikem DIAMO 

analyzované vzorky. 
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Obrázek č. 7: Umístění vrtů 
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8.1.3. Nebezpečí přetoku vod z cenomanu do turonu 

V současnosti je proudění podzemních vod a ZTR v cenomanském kolektoru 

omezeno čerpáním a činností sanačních technologií tak, že nedochází k jejich dalšímu 

rozptylu a výtlačná úroveň cenomanské zvodně je udržována pod úrovní hladiny turonské 

zvodně. Piezometrická úroveň cenomanské zvodně se nachází o cca 10 – 20 metrů níž než 

úroveň hladiny turonské zvodně. Zaniká tak předpoklad pro vznik vertikálního přetoku 

z cenomanské zvodně do turonské zvodně a významně klesá riziko případného šíření 

kontaminace do turonské zvodně [8]. 

Po ukončení aktivních zásahů budou vody cenomanské i turonské zvodně proudit 

rychlostí 0,01 - 0,1 m za den jihozápadním směrem. Tlak v cenomanské zvodni bude 

stoupat na původní hodnoty a v západní části kontaminované plochy převýší tlak ve zvodni 

turonské. Tím bude vytvořen předpoklad pro přetok cenomanských vod do turonského 

kolektoru. 

Byl proveden rozsáhlý geologický a hydrogeologický průzkum ve směru 

přirozeného proudění vod, který lokalizoval nejméně dvě rizikové oblasti s možností 

přetoku cenomanských vod do turonských. Také geologická stavba v prostoru 

vyluhovacích polí vykazuje riziko pro kolektorové přetoky, zvýrazněné ještě oslabením 

izolační schopnosti spodního turonu vlivem existence několika tisíc vrtů z celkového počtu 

15 251 vrtů odvrtaných ve strážském bloku. 

8.2. Geochemické procesy v oblasti Stráže pod Ralskem 

Z výsledků dosud provedených výzkumných a průzkumných prací vyplývá, že 

z hlediska hydrogeochemických interakcí představuje posuzovaná lokalita poměrně složitý 

systém, ve kterém v minulosti v průběhu chemické těžby docházelo: 

 k mísení podzemních vod cenomanské zvodně s kyselými ZTR vtláčenými 

do podzemí, 

 k mísení podzemních vod turonské zvodně s kontaminovanými roztoky, 

které různými cestami pronikly z cenomanu do turonu, 

 v obou výše uvedených případech k interakcím ZTR a kontaminovaných 

vod s tuhými fázemi v horninovém prostředí. 
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I přes skutečnost, že hlavní složky (sírany, amonné ionty a hliník) ZTR se 

z hlediska časového a prostorového vývoje chovají prakticky konzervativně a geochemické 

reakce pravděpodobně v současnosti neovlivňují, nelze budoucí vývoj znečištění hodnotit 

bez zohlednění probíhajících a potenciálně možných interakcí. Konzervativní chování se 

projevuje lineární závislostí mezi obsahy hlavních složek ZTR. Konzervativní chování 

vykazují i některé stopové prvky - arsen, chrom a až na několik odchylek měď a kadmium. 

Naproti tomu jiné stopové prvky - nikl, olovo, rubidium, stroncium, uran, zirkonium a 

fluor nevykazují lineární závislost na obsahu hlavních komponent, pravděpodobně reagují 

s horninovým prostředím a jejich koncentrace ve vodě jsou těmito reakcemi ovlivňovány.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutno vzít v úvahu, že ZTR se 

nacházejí v prostoru dlouhodobě ovlivněném chemickou těžbou a dostupné reaktivní 

minerální fáze již pravděpodobně byly v reakcích spotřebovány. Po ukončení sanace dojde 

k pohybu ZTR do prostorů, které zatím nebyly jejich působení vystaveny.  

Je nutno také uvažovat možné interakce ZTR a oxidační potenciál vtláčených 

přečišťovaných vod na oxidaci reaktivních, oxidovatelných minerálů přítomných 

v horninách, jak ovlivněných, tak i nedotknutých bývalou chemickou těžbou v předmětné 

oblasti. 

8.2.1. Geochemická reaktivita horninového prostředí 

Geochemická reaktivita horninového prostředí v zájmovém území je určena 

obsahem a dostupností minerálních fází schopných reakcí s podzemní vodou a ZTR 

v kolektoru. V rámci zvodnělého systému křídové pánve jsou tyto faktory závislé na 

prostředí sedimentace a podmínkách v kolektoru, které se mění v prostoru a čase. 

V podmínkách sedimentární pánve, která je tvořena především klastickými 

sedimenty, na základě dosud provedených prací jako potenciálně významné z hlediska 

možných reakcí se ZTR, lze vytipovat následující skupiny fází: 

 karbonáty, 

 hydrooxidy železa a hliníku, 

 silikáty, zejména jílové minerály, 

 organická hmota, 
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 sulfidy, 

 sírany. 

 

Karbonáty, zejména kalcit, představují i při relativně nízkém obsahu 

v horninovém prostředí faktor, který může určovat acidobazické rovnováhy v horninovém 

prostředí a stabilizovat hodnotu pH v oblasti přibližně neutrálních hodnot. Rozpouštění 

kalcitu (popřípadě dalších karbonátů) může tedy neutralizovat ZTR a přispívat k přirozené 

atenuaci kontaminantů. V rámci sedimentů křídové pánve jsou karbonáty ve významnějším 

množství zastoupeny až v nejvyšší části perucko – korycanského souvrství a 

v poloizolátoru, tvořeném bělohorským souvrstvím (kalové vápence). V cenomanském 

kolektoru jsou, podle dostupných podkladů, obsahy kalcitu prakticky zanedbatelné (řádově 

setiny hm. %) a z tohoto množství je část uzavřena v inkluzích, v tmelu a dalších 

nedostupných oblastech. Rozpouštění kalcitu lze vyjádřit rovnicí: 

 

CaCO3 + 2 H
+
 ↔ Ca

2+
 + H2CO3     

 

O uplatnění karbonátů jako minerálů s potenciálem neutralizovat ZTR je možné 

uvažovat pouze v turonských souvrstvích (bělohorském a jizerském). V těchto vrstvách 

jsou zdokumentovány horniny s významným podílem vápnité složky. 

 

Hydrooxidy železa (ferrihydrit, goethit, limonit atd.) jsou dalšími běžnými fázemi, 

schopnými pufrovat pH a neutralizovat ZTR. Možná přítomnost hydrooxidů železa 

v kolektoru je omezena jeho oxidačním stavem. Z tohoto důvodu je možné o jejich 

přítomnosti uvažovat pouze v relativně oxidovaném prostředí turonského kolektoru, kdežto 

v prostředí cenomanského kolektoru je železo přítomno převážně v redukované formě jako 

sulfidy a primární hydroxidy železa zde nebyly potvrzeny.  

Při hodnotách nad cca pH 2,5 v kolektoru a za oxidačních podmínek může docházet 

ke srážení sekundárních hydrooxidů železa. Jako potenciální sekundární minerál železa je 

uvažován goethit: 
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Fe
3+

 + 2 H2O ↔ FeOOH + 3 H
+
       

 

Při vzestupu k hodnotám okolo pH 4,0 dochází rovněž ke srážení hydroxidů hliníku 

ve formě gibbsitu: 

 

Al
3+

 + 3H2O ↔ Al(OH)3 + 3H
+
       

 

Hlavním atenuačním mechanizmem, který má při absenci, nebo velmi nízkém 

obsahu karbonátů a primárních hydrooxidů železa v bazálním křídovém kolektoru vliv na 

postupnou neutralizaci ZTR je rozpouštění fylosilikátů kaolinitu, muskovitu a illitu.  

Předpokládáme, že transformace minerálních fází probíhají v pořadí muskovit → 

hydromuskovit → illit → kaolinit. Kaolinit je (s výjimkou křemene) nejhojněji 

zastoupeným minerálem v křídovém komplexu (s obsahem většinou od 5 do 8 hm. %), 

relativně hojné jsou, v nealterovaném prostředí kyselými roztoky, rovněž illit a 

hydromuskovit (s celkovým obsahem do 1 hm. %). V alterovaném prostředí nebyl illit ani 

hydromuskovit nalezen. 

Základní neutralizační reakcí je tedy rozpouštění kaolinitu:  

 

Al2Si2O5(OH)4 + 6 H
+
 ↔ 2 Al

3+
 + 2 H4SiO4 + H2O      

 

Rozpouštění kaolinitu je relativně pomalý proces, který je nutno modelovat 

s kinetickým omezením. Rozpouštění muskovitu a illitu (hydromuskovitu) se jeví jako 

relativně rychlejší a z tohoto důvodu tyto procesy lze pravděpodobně simulovat jako 

rovnovážné reakce. Primární příčinou může být inkongruentní rozpouštění, kdy dochází 

k uvolňování draslíku z muskovitu a illitu, přičemž se tyto minerály relativně rychle 

přeměňují na kaolinit, který se dále rozpouští s nižší rychlostí. Muskovit je také možné 

pokládat za nejpravděpodobnější potenciální zdroj beryllia v podzemní vodě.  

Kongruentní reakce je vyjádřena souhrnně jako: 
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KAl3Si3O10(OH)2 +10 H
+
 ↔ K

+
 + 3 Al

3+
 + 3 H4SiO4 + 6 H2O    

 

Lze předpokládat, že kaolinit se může rovněž v systému srážet jako sekundární 

minerál, předpokládáme však, že srážení kaolinitu bude přibližně o jeden řád pomalejší, 

než jeho rozpouštění. 

 

Oxidace sulfidů je další významnou probíhající reakcí, tj. zejména primárního 

pyritu, markazitu a akcesorických minerálů galenitu a sfaleritu, vtroušených v horninovém 

prostředí, zbytkovými koncentracemi dusičnanů. Oxidace pyritu dusičnany probíhá podle 

rovnice: 

 

5 FeS2 + 14 NO3
-
 + 4 H

+
 ↔ 10 SO4

2-
 + 7 N2(g) + 5 Fe

2+
 + 2 H2O    

  

Dalším oxidantem může být rovněž kyslík, který se mohl rozpouštět do ZTR 

v průběhu jejich povrchového zpracování.  

Běžnou příměsí v pyritu bývá, mimo jiné, arsen, který se během rozpouštění pyritu 

může uvolňovat do mobilní formy. Předpokládáme, že pyrit je hlavním zdrojem arsenu 

v podzemní vodě. 

Relativně vysoké obsahy pyritu (v desetinách až jednotkách procent) byly 

prokázány prakticky v celé mocnosti perucko - korycanského souvrství, zatímco zvýšené 

obsahy ostatních sulfidických minerálů jsou vázány především na polohu tzv. rozmyvu na 

bázi peruckých vrstev. Tato poloha je bohatá na organickou hmotu a je rovněž produktivní 

z hlediska uranového zrudnění (minerály skupiny nyngyioitu, minoritně uraninitu). Pyrit a 

markazit mají v poloze rozmyvu často zvýšené obsahy niklu a kobaltu (bravoit, cattierit), 

dále jsou zde obsaženy fosforečnany crandallitové skupiny a řada dalších rudních minerálů 

jako jsou sulfidy mědi, stříbra, dále galenit, cerusit a anglesit. Z tohoto důvodu je tedy 

možné sulfidické fáze v poloze rozmyvu pokládat za zdroj olova, zinku, kadmia, niklu, 

vanadu, chromu a thalia. 
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Oxidace sulfidů produkuje v horninovém prostředí dodatečné množství síranů a 

udržuje pH v kyselé oblasti.  

V rámci hodnocení hydrogeochemických interakcí v kolektoru je nutné vzít v úvalu 

přítomnost přírodní organické hmoty, která je soustředěna jednak v poloze rozmyvu, 

jednak v poloze fukoidových pískovců. I když je reaktivita přírodní organické hmoty 

prokazatelně značně snížená (kromě jiného aplikací oxidantů v konturách vyluhovacích 

polí), je vhodné její přítomnost v bazálním kolektoru zohlednit, zejména v úvahách a 

modelech s velmi dlouhou dobou prognózy. Přírodní organická hmota může v horninovém 

prostředí z dlouhodobého hlediska působit jako redukční činidlo a přispívat k imobilizaci 

kovů ve formě sulfidů. 

Na základě složení ZTR lze v současné době předpokládat srážení poměrně malého 

počtu sekundárních minerálů, převážně síranů, které však v postupně se měnících 

podmínkách bazálního a hlavního kolektoru pravděpodobně nebudou stabilní. Jako 

nejpravděpodobnější přichází v úvahu srážení a opětovné rozpouštění sádrovce a K-

jarositu: 

Ca
2+

 + SO4
2-

 + 2 H2O ↔ CaSO4.2 H2O     

 

K
+
 + 3 Fe

3+
 + 2 SO4

2-
 + 6 H2O ↔ KFe3(SO4)2(OH)6 + 6 H

+
   

 

Potenciálním sekundárním minerálem hliníku je jurbanit:  

 

Al
3+

 + SO4
2-

 + H2O ↔ AlOHSO4 + H
+
     

 

Srážení sekundárních minerálů jarositu, jurbanitu, goethitu a gibbsitu opět 

produkuje protony a proto pufruje pH v kyselé oblasti. Ke srážení dochází rovněž 

v případě kyseliny křemičité, která se pravděpodobně sráží ve formě amorfního gelu: 

 

H4SiO4 ↔ SiO2 (am) + 2 H2O       
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Povrch minerálních fází (zejména jílových minerálů) v horninovém prostředí 

působí jako iontoměnič dostupný pro výměnu kationtů. Během postupu kyselých roztoků 

jsou kationty, vázané na povrchu tuhých fází, vytěsňovány protony v souvislosti se 

změnami povrchového náboje. Proces je možné pro jednomocný kationt Me a iontoměnič 

X vyjádřit rovnicí: 

 

MeX + H
+
 ↔ HX + Me

+
  

 

Hodnota iontovýměnné kapacity (CEC) pro cenomanské pískovce odvozená na 

základě titračních křivek je relativně nízká okolo 5 meq/kg. Při této hodnotě je rovnovážné 

množství zejména vápníku a hořčíku vázané na povrchu tuhých fází v nealterované části 

kolektoru řádově vyšší, než jejich množství rozpuštěné v podzemní vodě. Iontovýměnnou  

kapacitu horninového prostředí je nutné vzít v úvahu rovněž pro horninové prostředí 

dlouhodobě okyselené ZTR na hodnoty cca pH 1. Většina minerálních fází má při tomto 

pH pozitivní povrchový náboj, tzn. jejich povrch je nasycen protony. Při vytlačování ZTR 

pozaďovou vodou bude proto docházet, v závislosti na pH, k postupnému vytlačování 

protonů z výměnných míst ostatními kationty, což povede ke stagnaci hodnot pH v kyselé 

oblasti.  

Dále je zřejmé, že tvorba povrchových komplexů může být zásadním faktorem 

limitujícím mobilitu a dostupnost těžkých kovů v horninovém prostředí. Hlavní význam je 

připisován hydroxidům železa. Ačkoliv byl, zejména v pedologické literatuře, rovněž 

studován vliv povrchů hydroxidů hliníku na sorpci metaloidů, není k dispozici ověřená 

termodynamická databáze použitelná pro výpočty pomocí hydrogeochemických programů. 

8.3. Dílčí závěr 

Poznatky uvedené v kapitole 8 této práce lze shrnout v následujících bodech: 

 hydrogeologický systém v oblasti Stráže pod Ralskem se skládá ze dvou 

hydrogeologických kolektorů (bazálního cenomanského kolektoru a hlavního, 

střednoturonského kolektoru), oddělených poloizolátorem, který tvoří bělohorské 

souvrství (stáří spodní turon). Režim obou kolektorů je v současnosti neustálený 

(v důsledku minulé a současné hornické činnosti) a po ukončení sanace může 
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docházet k přetékání mezi kolektory oběma směry,  

 hlavní transportní cestou bude proud kontaminované podzemní vody v bazálním 

křídovém (cenomanském) kolektoru, 

 znečištění, které představují především ZTR, je vázáno převážně na bazální křídový 

kolektor, kontaminace hlavního střednoturonského kolektoru má pouze lokální 

charakter, 

 střednoturonský  kolektor je významným zdrojem kvalitní podzemní vody, 

využívané řadou vodních zdrojů hromadného zásobování. Vody svrchního 

turonského kolektoru jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody v ČR a jsou 

vodohospodářsky využívané. Severočeská křída byla nařízením vlády ČR č. 85/1981 

Sb. stanovena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod, 

 za ustálených podmínek proudění podzemní vody v systému obou kolektorů (po 

ukončení sanace a zatopení dolu Hamr) existuje předpoklad pro vznik přetoku 

z cenomanského do turonského kolektoru podél toku Ploučnice a jejích přítoků, 

 k přetoku bude preferenčně docházet po tektonických liniích, případně sekundárními 

antropogenními nehomogenitami (nekvalitně likvidovanými vrty), 

 mimo prostor vyluhovacích polí bude docházet ke geochemickým interakcím, 

v závislosti na obsahu potenciálně reaktivních fází v horninovém prostředí. 

V cenomanském kolektoru bude většina sekundárních minerálů metastabilní. 

K výraznějšímu uplatnění neutralizačních reakcí a záchytu kontaminantů 

v sekundárních fázích bude docházet v turonském kolektoru, 

 vlivem oxidačního charakteru ZTR bude docházet k dodatečné mobilizaci těžkých 

kovů v oblasti cenomanského kolektoru dosud neovlivněné bývalou chemickou 

těžbou, 

 bez sanace horninového prostředí by došlo k znehodnocení využívaných vodních 

zdrojů a následně k postupnému rozšiřování kontaminace vlivem přetoku 

cenomanských vod do turonských.  
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9. Sanace následků po chemické těžbě uranu 

9.1. Koncepce sanace 

Základní koncepce sanace, která byla přijata v roce 1995, spočívá ve vyvedení 

kontaminantů z podzemí a v jejich následném přepracování na hospodářsky využitelné 

produkty. Kontaminanty, které nebude možno využít, budou ekologicky uloženy do 

odkaliště ve Stráži pod Ralskem (viz obr. č. 8) ve formě tzv. filtračního koláče. Toto 

odkaliště, kde se 30 let hromadil odpad výluhů ze suroviny z ložiska s obsahem 0,030 až 

0,063 % vzácných zemin (lanthanu až gadolinia), ale i skandia, yttria a niobu, je 

potenciálním zdrojem těchto kovů, jejichž zásoby nebyly dosud vyhodnoceny. 

Obrázek č. 8: Odkaliště ve Stráži pod Ralskem 

 

Vláda ČR schválila svými usneseními č. 244/1995 a č. 170/1996 zahájení likvidace 

Dolu Hamr I a chemické těžby uranu. Současně byl stanoven i způsob likvidace 

kontaminace podzemních vod. V roce 1996 byl státním podnikem DIAMO vypracován 

„TPL těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem“, podle něhož byla započata 

sanace chemické těžby. V rámci dalších rozhodnutí vlády ČR byly převážně upřesňovány 

povrchové technologie, jejich výstavba a rozsah jejich provozu. 

V uvedeném UV ČR č. 170/1996 byla schválena základní koncepce sanace. V roce 

1996 byla zprovozněna první sanační technologie Stanice likvidace kyselých roztoků – 

I. etapa (dále SLKR I). Zpracování ZTR po sorpci uranu je v této technologii zajišťováno 
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třemi odparkami, krystalizací a rekrystalizací. Do roku 1999 byla tato technologie 

využívána pro lokální snížení hladiny cenomanské zvodně v oblasti vyluhovacích polí, 

které zajistilo stabilizaci roztoků v ploše dobývacího prostoru a udržení výtlačné výšky 

hladiny cenomanské zvodně o 30 – 40 m pod hladinou turonskou. Od roku 1999 byla 

zahájena zkušební produkce kamence. Konečnými produkty odpařování jsou: důlní voda 

vypouštěná do vodoteče, síran amonno-hlinitý (tzv. kamenec) určený pro další 

přepracování a ZTR po krystalizaci kamence - matečné louhy, které byly do roku 2009 

vtláčeny zpět do ložiska.  

 Dle UV ČR č. 687/2000, k návrhu definitivního řešení způsobu sanace chemické 

těžby, byly na základě posouzení trhu s kyselinou sírovou a dalšími komoditami upřesněny 

technologie na přepracování kamence. Měl být produkován síran hlinitý, oxid hlinitý a 

sanační materiály. Nově bylo již uvažováno i se zařazením neutralizační stanice na 

zpracování roztoků o koncentraci cca 10 g/l rozpuštěných látek. Dle  uvedeného UV ČR 

č. 687/2000, zpracoval státní podnik DIAMO dokument ATSPL těžby a úpravy uranu 

v oblasti Stráž pod Ralskem.  

V období let 2000 – 2005 byly vyhodnoceny dosavadní zkušenosti s provozem 

SLKR I, byla zprovozněna první linka technologie pro výrobu síranu hlinitého z kamence 

– Výroba síranu hlinitého – 1. Stavba (dále SLKR II) a rovněž byla ověřena možnost 

výroby hnojiv z kamence. Nově získané poznatky byly zohledněny při zpracování ATSPL 

2005. Byly zredukovány technologie na přepracování kamence a naopak posíleny 

technologie neutralizace kontaminovaných roztoků s tím, že filtrační koláč bude ukládán 

do odkaliště Stráž. Od roku 2001 byly v provozu technologie Chemická stanice (dále  

CHS), SLKR I a SLKR II. Od roku 2003 byla do procesu sanace zapojena nově i 

technologie neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6, která do té doby zpracovávala 

důlní vody čerpané v rámci likvidace Dolu Hamr I. Tato technologie od roku 2005 

zpracovává až 5,5 m
3
/min ZTR čerpaných z turonské i cenomanské zvodně. 

V rámci přípravy nových technologií pro přepracování kamence a likvidaci ZTR po 

krystalizaci kamence došlo postupně k přehodnocení reálných technologických možností 

likvidace ZTR. Vzhledem k vysokým nárokům odběratelů na čistotu cílových produktů 

vznikajících přepracováním kontaminantů a častým změnám požadavků trhu, byla hlavní 

pozornost věnována neutralizačním technologiím. 
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V roce 2005 byla zpracována ATSPL, která zahrnovala dosavadní výsledky 

ověřovacích prací a definovala postup řešení důsledků chemické těžby uranu s využitím 

neutralizačních technologií. Prostřednictvím UV ČR č. 621/2005, k návrhu na zajištění 

realizace investičních akcí řešících důsledky po chemické těžbě uranu ve Stráži pod 

Ralskem u státního podniku DIAMO, vláda rozhodla o výstavbě pěti sanačních technologií 

Sanační vrty – II. etapa, Konečné řešení odkaliště Stráž, Neutralizační a dekontaminační 

stanice matečné louhy (dále NDS ML), SLKR II – 2. stavba a Neutralizační a 

dekontaminační stanice NDS 10. Následně vláda svým usnesením č. 405/2006 souhlasila 

s realizací investičních akcí Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem a Sanační vrty - 

II. etapa vlastními silami státního podniku DIAMO.  

Na základě UV ČR č. 1337/2008 bylo rozhodnuto, že výrobní linka SLKR II – 

2. stavba nebude realizována. O rok později vláda ČR vzala na vědomí svým usnesením 

č. 1584/2009 změnu komplexu sanačních technologií po bývalé chemické těžbě uranu ve 

Stráži pod Ralskem s dopadem na zastavení výroby síranu hlinitého a zakonzervování 

výrobní linky SLKR II od 31. března 2010. 

V roce 2010 byla zpracována Aktualizace analýzy rizik (dále AAR) z roku 1997 [8]. 

Na základě závěrů této AAR schválila vláda svým usnesením č. 483/2010 oddělené 

financování řešení důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti 

Stráže pod Ralskem z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu 

v obchodních společnostech, na základě AAR, a to do výše 32 mld. Kč. 

V roce 2012 vláda svým usnesením č. 34 vzala na vědomí „Zprávu o výsledcích AAR 

a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické 

těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich 

financování pro období let 2012 až 2042“. 

 

9.2. Technické řešení sanace horninového prostředí 

Sanace následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem je komplexní 

problém sestávající z mnoha postupných kroků. Postupně bude sanováno horninové 

prostředí, likvidovány vrty a povrchová zařízení a rekultivována plocha vyluhovacích polí 

[1]. V probíhajícím sanačním procesu je jako základní přístup použita metoda vyvedení 
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kontaminantů z podzemí a jejich následné přepracování na hospodářsky využitelné 

produkty či jejich ekologické uložení na povrchu [6]. V závěrečné fázi se předpokládá 

imobilizace zbytkové kontaminace v podzemí. 

Odčerpávání a likvidace kontaminace na povrchu spočívá v následujícím postupu. 

Rozpuštěný uran je separován z odčerpaných cenomanských ZTR na chemické stanici 

(dále CHS). Po sorpci uranu je část roztoků vedena do odpařovací stanice, kde jsou roztoky 

koncentrovány a během procesu krystalizace je z koncentrátu produkován síran amonno-

hlinitý (kamenec) NH4Al(SO4)2.12H2O. 

 Kamenec je odbytován externím odběratelům (slouží k výrobě hnojiv) a do března 

2010 byl také v technologii SLKR II přepracováván kalcinací na bezvodý síran hlinitý 

Al2(SO4)3 a síran amonný H8N2O4S. Při odpařování vzniká i brýdový kondenzát, který se 

vypouští do řeky Ploučnice nebo je využíván jako technologická voda v technologii 

NDS ML. Matečný louh (roztok po krystalizaci kamence) je neutralizován v technologii 

NDS ML. 

Menší část cenomanských ZTR po sorpci uranu je dekontaminována v neutralizační 

stanici NDS 6. Zde nejsou dekontaminovány pouze zmiňované roztoky, ale i část 

turonských ZTR s využitím vod čerpaných z vnitřní drenáže a tělesa odkaliště. Výstupem 

z neutralizačních procesů je filtrační koláč, který se ukládá do odkaliště a očištěná voda, 

která se vypouští do řeky Ploučnice. 

Do budoucna je plánováno i použití inovativního přístupu, tzv. imobilizace 

kontaminantů in-situ. 

9.2.1. Uvolňování radionuklidů do vod a ovzduší 

V souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. s vyhláškou SÚJB 

č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany, má odštěpný závod TÚU 

státního podniku DIAMO stanoveny limity pro uvolňování radionuklidů do vod a ovzduší, 

a to rozhodnutími SÚJB. 

Limity radionuklidů, které jsou sledovány na výpustech do vod a ovzduší jsou 

nastaveny tak, aby příjem radionuklidů ingescí z vody a inhalací z ovzduší, dokladovaný 
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výsledky monitorování a výpočtem roční efektivní dávky obyvatel v obcích v okolí o. z. 

TÚU, nepřekročil limity stanovené vyhláškou SÚJB. 

V případě možnosti uvolňování radionuklidů do životního prostředí z nových 

sanačních technologií se v žádosti o uvolňování musí dokladovat, že nedojde k překročení 

limitů dle vyhlášky SÚJB. 

V oblasti uvolňování radionuklidů do vod a ovzduší nepřinese nově navrhovaný 

scénář v této disertační práci výraznější změny. 

9.2.2. Ukládání materiálů z hornické činnosti kontaminovaných radionuklidy 

V procesu sanace nevznikají radioaktivní odpady ve smyslu § 2 písm. r) zákona 

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé materiály a produkty z provozu 

sanačních technologií jsou charakterizovány a ukládány na odkaliště ve Stráži pod 

Ralskem jako materiály z hornické činnosti. Nakládání s nimi je řízeno zákonem 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

(horní zákon). 

Tento postup je v souladu s výkladem a rozhodnutími SÚJB. 

9.2.3. Princip imobilizace 

Princip imobilizace kontaminantů in-situ, spočívá v navození takových podmínek 

v horninovém prostředí, při kterých může dojít k transformaci kontaminantů z mobilní 

formy do imobilní. V podmínkách sanace následků po chemické těžbě uranu na ložisku 

Stráž to znamená vtlačit do podzemí a v něm rozšířit vhodné alkalické činidlo. To povede 

ke snížení kyselosti cenomanských ZTR a k vyvolání procesu srážení kontaminantů (SO4
2-

, 

Al, Fe) v pórech horninového prostředí. Během takto nastartovaného procesu dojde i ke 

spolusrážení a sorpci dalších toxických kontaminantů jako As a Be. Jako optimální se jeví 

využití pozitivní vlastnosti, tj. zásaditosti výstupních roztoků z neutralizačních stanic tak, 

že jsou vtláčeny do podzemí za účelem neutralizace málo kyselých ZTR v okrajových 

částech ložiska a do předpolí Dolu Hamr I v rámci ochrany základky před působením 

kyselých roztoků. 
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9.3. Cíle sanace 

Hlavními cíli sanačních aktivit jsou [7]: 

• uvést horninové prostředí do stavu, který zajistí trvalé využívání turonských zásob 

pitných vod v severočeské křídě, 

• zlikvidovat vrty a povrchová zařízení, 

• začlenit povrch vyluhovacích polí do ekosystémů s ohledem na regionální systémy 

ekologické stability a plány regionálního rozvoje. 

 

Chemická těžba byla realizována v oblasti, která byla Nařízením vlády ČR č. 85/1981 

Sb. stanovena chráněnou oblastí přirozené akumulace pitných vod. Cílem sanace turonské 

a cenomanské zvodně je vyvedení ZTR na povrch pomocí sanačních vrtů, zpracování ZTR 

na chemické stanici, kde je z nich separován stále rozpuštěný uran a následné přivedení 

ZTR do dalších sanačních technologií k dekontaminaci. Tímto postupem bude 

kontaminace ZTR snížena na takovou úroveň, která zaručí, že kvalita vody ve 

vodárenském systému pro město Mimoň bude odpovídat požadavku Ministerstva životního 

prostředí (dále MŽP) na kvalitu pitné vody na úrovni minimálně surové upravitelné vody 

podle ČSN 75 7214. Při čištění a dekontaminaci turonských a cenomanských vod jsou 

využívány technologie SLKR I a neutralizační technologie. Vyčištěné vody jsou 

vypouštěny do vodoteče v souladu s limity danými rozhodnutím vodohospodářského 

orgánu pro příslušný výpustní profil. 

  

Během procesu ZNHČ po chemické těžbě uranu bude nutno zabezpečit následující 

činnosti: 

 sanaci horninového prostředí v turonské a cenomanské zvodni, která zajistí trvalé 

zachování využitelnosti turonských vod v severočeské křídě jako zásobárny pitné vody, 

 likvidaci přes 14 tisíc vrtů, které vytvářejí potenciální nebezpečí kontaminace pitných 

vod v turonské zvodni průnikem z cenomanské zvodně, 

 likvidaci více než 350 povrchových objektů, které sloužily výhradně k dobývání a 

úpravě radioaktivní suroviny. Cílový stav likvidace povrchových objektů je vymezen 
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v aktuálních územních plánech. Současné územní plány předpokládají převedení téměř 

celého území zpět k původnímu lesnicko-zemědělskému využití, 

 revitalizaci krajiny s cílem začlenit území dotčené bývalou chemickou těžbou do okolní 

krajiny v souladu s platnými územními plány a zájmy ochrany přírody, 

 monitoring životního a horninového prostředí, který je nezbytný pro vyhodnocování 

účinnosti sanačních zásahů a pro jejich korekturu. Monitorování musí probíhat po celou 

dobu sanace následků po chemické těžbě a jeho komplexní vyhodnocení je 

zpracováváno jedenkrát ročně a předkládáno příslušným orgánům státní správy, 

 ověřovací práce, které slouží k optimalizaci stávajících a budovaných technologií, 

  matematické modelování, které slouží k verifikaci cílových parametrů a k optimalizaci 

postupu sanace chemické těžby zejména cenomanské a turonské zvodně.  

9.4. Následky případného přerušení sanace 

Podzemní vody, kontaminované chemickou těžbou uranu, nejsou v cenomanském 

ani v turonském kolektoru přirozeně stabilizovány. Pokud by situace v podzemí nebyla 

aktivně ovlivňována, docházelo by časem k rozšiřování a přetoku kontaminace a 

k dlouhodobému negativnímu ovlivňování kvality podzemních vod turonského kolektoru. 

V případě přerušení sanačního procesu nebo omezení provozu sanačních 

technologií by došlo k rozšíření kontaminace v cenomanské i v turonské zvodni mimo 

dosah sanačního čerpání. Podzemní vody se ve směru proudění postupně dostanou do 

oblastí, kde již nebude možný efektivní sanační zásah a budou přirozeným prouděním 

podzemních vod směrovat k západu a jihozápadu, tj. k prameništi pitných vod. 

 Základním nutným bezpečnostním, technickým a ekologickým opatřením pro 

zamezení další kontaminace turonských vod cenomanskými kontaminanty je udržování 

podbilance v cenomanské zvodni provozem technologie SLKR I, čímž nemůže dojít 

k přetékání kontaminovaných vod z cenomanu do turonu a k prameništi pitných vod. 

 Vlivem provozu technologie SLKR I došlo k stabilizaci cenomanské kontaminace a 

bylo zastaveno její další šíření. Na základě matematického modelování nezávislými 

organizacemi v rámci rizikové analýzy, bylo zjištěno, že například při roční odstávce 

technologie SLKR I by došlo k významnému posunu cenomanské kontaminace o desítky 
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metrů směrem jihozápadním a západním, a tím by bylo nově kontaminováno 

cca 6 mil. m
3 

cenomanských vod ročně s koncentrací kontaminovaných roztoků 

na úrovni cca 10 g/l RL. 

9.5. NDS 10 (neutralizační a dekontaminační stanice) 

Po roce 2013 bude postupně klesat koncentrace kontaminantů ve ZTR. Cílem 

použití technologie NDS 10 je zajistit likvidaci ZTR s obsahem RL do 25 g/l.  

9.5.1. Projektované parametry NDS 10 

Vstupní roztok: 

 Koncentrace RL   25 g/l 

 Teplota    12 – 15 °C 

 Průtok     6,5 m
3
/min 

Přídavek vápenného mléka (20 %):    0,4 m
3
/min 

Vyvedené látky:      69 500 t/rok 

Spotřeba surovin, energií a vody: 

Vápno práškové (vzdušné), CaO: 

 Sypná hmotnost   635 kg/m
3
 

 Množství max.   4,3 t/h 

 Roční spotřeba   38 000 t/rok 

Kyselina sírová H2SO4, koncentrovaná: 

 Měrná hmotnost       1 830 kg/m
3
 

 Množství 98 %-ní kyseliny  250 t/rok 

Kyselina chlorovodíková HCl, 30%: 

 Měrná hmotnost   1 160 kg/m
3
 

 Roční spotřeba   16 t/rok 

 3 - 5% vodný roztok    cca 96 t/rok 
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Elektrická energie:      11 530 MWh/rok 

Spotřeba páry (tlak 1,3 MPa) pro stripování:  75 240 t/rok 

9.5.2. Technologický popis procesu NDS 10 

ZTR po sorpci uranu o maximální koncentraci rozpuštěných látek 25 g/l jsou 

neutralizovány a alkalizovány vápenným mlékem a výsledný produkt - filtrační koláč, je 

ukládán do odkaliště. Předpokládaná produkce neutralizačních kalů je až 50 tis. m
3
 ročně. 

Alkalický filtrát (dále sliv) po odstranění čpavku stripováním, je částečně využit pro 

přípravu vápenného mléka, zbytek po úpravě je vtláčen do okolí vyluhovacích polí v rámci 

imobilizace kontaminantů a neutralizace horninového prostředí in-situ. 

Technologii NDS 10 tvoří zejména technologické celky: 

 neutralizace, 

 filtrace, 

 příprava vápenného mléka, 

 stripování čpavku a destilace čpavkové vody. 

Vstupní roztok se přivádí potrubní trasou do vyrovnávací nádrže, kde dochází ke 

kompenzaci případných výkyvů v čerpání roztoku při cca 5 km vzdálenosti. Z vyrovnávací 

nádrže se roztok čerpá čerpadly přes výměník tepla do neutralizace. Roztok se ve 

výměníku předehřívá slivem na 42 °C, zatímco sliv se ochladí na 35 °C. Neutralizace 

vstupního roztoku vápenným mlékem se provádí ve dvou stupních. První stupeň 

neutralizace se skládá z intenzifikačních reaktorů, zracích nádrží a čerpadel suspenze. 

Vstupní roztok se přivádí do homogenizační vložky intenzifikačních reaktorů, kam se 

současně dávkuje hadicovým čerpadlem 20%-ní suspenze vápenného mléka z cirkulační 

smyčky. Přívod suspenze vápenného mléka je řízen podle hodnoty pH v reaktoru, které je 

udržováno na hodnotě pH 5,5. Z homogenizační vložky reaktoru směs přepadá do vlastní 

míchané nádrže. Při alkalizaci roztoku na pH 5,5 dochází k vysrážení tuhé fáze ve formě 

převážně dihydrátu síranu vápenatého, přičemž se ještě neuvolňuje amoniak. Tato 

suspenze přepadá kontinuálně do zracích nádrží, kde dochází k proreagování směsi. 
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Ze zracích nádrží se suspenze čerpá do technologického celku „Filtrace“. Zde se 

suspenze odvodní na kalolisech, a zatímco takto získaný kal se odváží na odkaliště, filtrát 

se vrací zpět do druhého stupně neutralizace. Filtrát z kalolisování se čerpá do 

intenzifikačního reaktoru druhého stupně neutralizace, resp. do jeho homogenizační 

vložky, kam se současně přivádí 5%-ní suspenze vápenného mléka. Neutralizace probíhá 

stejným způsobem jako v prvním stupni, ale do hodnoty pH 11. Při alkalizaci roztoku na 

pH 11 dochází k odstranění dalších látek z roztoku, množství suspendovaných látek je však 

podstatně menší, než v prvním stupni. Suspenze přepadá kontinuálně do zrací nádrže, kde 

opět dochází k doběhu srážecích reakcí. 

Suspenze z každé zrací nádrže je vedena do usazováků. Usazováky jsou uzavřené a 

prostor nad hladinou je odvětráván. Sediment se přečerpá do zásobní nádrže suspenze 

určené pro filtraci, kde se smíchá se suspenzí z prvního stupně neutralizace a odvodní na 

kalolisech. 

Vyčeřený podíl z usazováku přepadá do zásobní nádrže slivu, odkud se čerpá na další 

zpracování v technologickém celku „Stripování čpavku“ a „Destilace čpavkové vody“. 

Suspenze vápenného mléka o koncentraci 5 % se připravuje z koncentrované suspenze 

(20 %) přiváděné do objektu smyčkou z technologického celku „Příprava vápenného 

mléka“. Dávkování 5 % suspenze do reaktoru druhého stupně neutralizace se provádí 

pomocí hadicového čerpadla odběrem ze smyčky podle pH roztoku v reaktoru. Při 

alkalizaci roztoku do pH 11 bude docházet k uvolňování amoniaku z roztoku. Odplyn ze 

zařízení druhého stupně neutralizace i dalších nádrží je zaveden do absorbéru amoniaku. 

Suspenze se před filtrací shromažďuje v zásobní nádrži. Filtrace se provádí 

v kalolisech. Pro plnění kalolisů jsou instalována odstředivá nízkotlaká plnící čerpadla pro 

rychlé naplnění kalolisů suspenzí a plunžromembránová plnící čerpadla pro plnění kalolisů 

při zvýšeném tlaku. Plnění kalolisu se ukončí při tlaku cca 15 bar. 

Sliv odtéká samospádem do zásobní nádrže, společné pro všechny kalolisy, odkud se 

dále čerpá do druhého stupně neutralizace. Filtrační koláč se promyje vodou. Promývací 

voda se spojí s filtrátem. Potom následuje krátký profuk jádra, odtlakování a otevření 

kalolisu. Filtrační cyklus je ukončen odtahem jednotlivých filtračních desek a 

vyprázdněním kalolisu. Filtrační koláč vypadává na řetězové dopravníky, které transportují 

koláč ven z objektu, kde se nakládá na automobily a dopravuje na odkaliště. Dvakrát týdně 
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se provádí ostřik filtračních plachetek vodou pomocí vysokotlakého čerpadla. Voda 

z ostřiku odchází do filtrátu. Jedenkrát týdně se provádí regenerace plachetek 

tzv. kyselením. K tomu se používá vodný roztok kyseliny chlorovodíkové. Použitá 

kyselina se přečerpá do některého z reaktorů prvního stupně neutralizace. 

Práškové vápno se dopravuje v železničních cisternách po vlečce závodu k objektu 

přípravy vápenného mléka. Stáčení je prováděno tlakovým vzduchem do sil. Ze sil je 

vápno přepravováno trubkovým řetězovým dopravníkem do vážených zásobníků v budově 

přípravy vápenného mléka. Ve spodní části zásobníků je umístěno vnitřní vibrační zařízení 

usměrňující tok vápenného prášku k dávkovacímu zařízení. Dávkovací zařízení je šnekový 

podavač. Výkon šneku je řízen změnou jeho otáček frekvenčním měničem ovládaným 

procesním počítačem podle nastavené hodnoty. Výstup ze šneků je zaústěn do hrdel 

hasících nádrží. Nádrže jsou vybaveny intenzivním míchacím zařízením a teplotním 

čidlem. Množství vody na vytvoření 23%-ního vápenného mléka je řízeno vodním 

panelem. Celkové potřebné množství vody je rozděleno do několika proudů, a to na 

splachování vstupujícího CaO, přímého vstupu do nádrže a do pračky odplynů. Celkové 

potřebné množství vody je řízeno v příslušném poměru k hodnotě nastavené 

u dávkovaného množství CaO v řídícím systému. Z hasící nádrže přepadá 23%-ní vápenné 

mléko do zásobní míchané nádrže, kde se ředí na 20%-ní vápenné mléko. Vápenné mléko 

je čerpáno do odběrové smyčky v množství minimálně dvojnásobném vzhledem ke 

spotřebě v neutralizaci. Nespotřebované vápenné mléko se vrací zpět do zásobní nádrže. 

Cirkulací vápenného mléka ve smyčce se zabraňuje jeho usazování v potrubním systému 

smyčky. Koncentrovaná suspenze vápenného mléka (20 %) se dávkuje jednak přímo do 

reaktoru I. stupně neutralizace a jednak se čerpá do zásobní nádrže v objektu neutralizace, 

kde se může zředit dle potřeby na koncentraci 5 %. 

Sliv o teplotě 50 °C je z usazováku čerpán čerpadlem přes pojistný filtr do stripovací 

kolony. Do nástřiku slivu je zároveň dávkována ředící voda. Přidáváním této vody se 

naředí sliv pod mez rozpustnosti síranu vápenatého, čímž se zabrání případnému zanášení 

zařízení. Jako ředící voda se používá směs vody z vývěvy a z paty čpavkové kolony. Do 

paty stripovací kolony se přivádí pára generovaná ve vyvíječi páry s padajícím filmem. Do 

proudu vstupující páry se dále přidává pára ze sítě 4 bar. Páry z hlavy stripovací kolony 

o teplotě 58 °C a tlaku 18 kPa jsou stlačeny ve dvou sériově propojených kompresorech. 

Stlačením a nasycením přídavkem vody je tak generována nasycená pára o teplotě 71,5 °C 
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a tlaku 33,4 kPa. Stlačená nasycená pára vstupuje do mezitrubkového prostoru výměníku 

s padajícím filmem, ve kterém předává teplo a kondenzuje. Teplo přes stěny výměníku 

prostupuje do cirkulující napájecí vody v trubkovém prostoru výměníku. Z napájecí vody 

se tak generuje pára, která odchází do stripovací kolony. V mezitrubkovém prostoru 

výměníku kondenzují páry a ze spodu mezitrubkového prostoru odtéká zředěná čpavková 

voda do odlučovače par. Z odlučovače jsou plyny odsávány do vodokružné vývěvy. 

Kapalná zředěná čpavková voda se nastřikuje čerpadlem do kolony čpavkové vody. 

Koncentrovaná čpavková voda vzniká kondenzací par v hlavovém kondenzátoru kolony. 

Odebíraná čpavková voda je čerpána přes ochlazovací deskový výměník do zásobníku. Ze 

zásobníku je čerpána do skladu chemikálií. Od čpavku vyčištěné důlní vody z paty 

stripovací kolony jsou čerpány přes výměník tepla mimo technologie NDS 10. 

9.6. NDS ML (neutralizační a dekontaminační stanice matečné louhy) 

9.6.1. Projektované parametry NDS ML 

Nátok:   2,0 m
3
/min ZTR o koncentraci RL až 150 g/l

 

Spotřeba vápna: 40 000 t/rok
 

Produkce:  neutralizační kaly 200 000 m
3
/rok

 

        čpavková voda 7 900 t/rok
 

Vyvedené látky: 80 000 t/rok
 

 

9.6.2. Technologický popis procesu NDS ML 

 

Technologický proces neutralizace matečných louhů je založen na poloprovozně 

odzkoušené technologii dvoustupňové neutralizace kyselých roztoků vápenným mlékem. 

Neutralizace se provádí ve dvou stupních: v prvním stupni se roztok neutralizuje do 

hodnoty pH 5,5 a ve druhém stupni je při další alkalizaci reakční směsi dosažena konečná 

hodnota pH 11.  

Proces se uskutečňuje ve třech paralelních linkách. Každá linka se skládá 

z intenzifikačního reaktoru a dvou zracích nádrží. Do reaktoru se současně s roztokem 

dávkuje 20% vápenné mléko. Vznikající suspenze přepadá samospádem do zracích nádrží, 

kde dochází k jejímu proreagování. Ze zracích nádrží se suspenze čerpá k filtraci. Zde se 
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suspenze odvodní na kalolisech a zatím co takto získaný kal se odváží na odkaliště, filtrát 

se vrací zpět do 2. stupně neutralizace. 

Při alkalizaci filtrátu na pH 11 dojde k odstranění dalších látek z roztoku, množství 

suspendovaných látek však bude podstatně menší, než v 1. stupni. Používá se proto 5% 

vápenné mléko. Suspenze z každé zrací nádrže je vedena do usazováku. Sediment 

z usazovací nádrže se přečerpá do zásobní nádrže suspenze před filtrací a rovněž se 

odvodní na kalolisech. Vyčeřený podíl z usazováku přepadá do zásobní nádrže slivu, 

odkud se čerpá přes pojistné filtry do stripovací kolony. Do paty stripovací kolony se 

současně přivádí pára generovaná ve vyvíječi. Do proudu vstupující páry se rovněž přidává 

pára ze sítě. Páry z hlavy stripovací kolony jsou nasávány kompresorem a  po nasycení na 

sytou páru zástřikem vody vstupují do výměníku s padajícím filmem. Pod vyvíječem par je 

odlučovač, z něhož generovaná pára odchází do stripovací kolony. V mezitrubkovém 

prostoru výměníku kondenzují páry a ze spodní části mezitrubkového prostoru odtéká 

zředěná čpavková voda do zásobníku se zpětným kondenzátorem. Zředěná čpavková voda 

se nastřikuje čerpadlem do destilační kolony čpavkové vody, kde se koncentruje na 25% 

roztok. Odebíraná čpavková voda je dochlazována v deskovém výměníku a odvádí se do 

příslušného zásobníku ve skladu chemikálií. 

Vystripovaný sliv se ze spodní části stripovací kolony čerpá do zásobní nádrže. Při 

alkalizaci roztoku do pH 11 dochází k uvolňování amoniaku z roztoku. Odplyn ze zařízení 

druhého stupně neutralizace  je veden k absorpci amoniaku v náplňovém absorbéru, kde se 

skrápí cca 5% roztokem kyseliny sírové. Vzniklý roztok síranu amonného se čerpá 

k dalšímu využití do SLKR I. 

Vápenné mléko pro neutralizaci kyselého roztoku se připravuje v automatickém zařízení 

z práškového páleného vápna a destilátu. Zařízení  se skládá z dvojice tenzometricky 

odvažovacích zásobníků s dávkovacími šnekovými dopravníky, napojených na hasící 

nádrže. Z hasící nádrže přepadá připravené 23% vápenné mléko do zásobní míchané 

nádrže, kde se ředí na 20% Ca(OH)2. Vápenné mléko se pak čerpá do cirkulační smyčky, 

ze které se odebírá příslušné množství pro neutralizaci roztoku v 1 stupni a další část pro 

přípravu 5% vápenného mléka. Zbytek se vrací do zásobní (ředící) nádrže. 
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Vápno se skladuje ve třech silech, do kterých je dopravováno stlačeným vzduchem 

z železničních vagonů. Ze sil se vápno dopravuje šnekovými dopravníky do odvalovacího 

zařízení. 
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10. Vrtné práce 

Pokles hladin v cenomanském souvrství způsobený činností SLKR I, který 

zabraňuje šíření ZTR, neumožňuje další čerpání pomocí airliftů, a proto vznikla potřeba 

čerpat ponornými čerpadly z širokoprofilových vrtů. Na základě výsledků 

hydrochemického monitoringu a matematických modelů byla v druhé polovině 90. let 

optimalizována síť nových sanačních čerpacích širokoprofilových vrtů. V rámci I. etapy 

(1997 – 2005) bylo státním podnikem DIAMO odvrtáno 38 sanačních čerpacích 

širokoprofilových vrtů. V roce 2006 byla zahájena II. etapa realizace 59 vrtů, z nichž bylo 

dosud odvrtáno 36 vrtů (stav k 31. 3. 2013). 

10.1. Všeobecné informace 

Jedná se o širokoprofilové vrty, vystrojené jako čerpací s předpokládanou 

hloubkou 160 -  280 bm v prostoru vyluhovacích polí chemické těžby. Vrtání je 

ukončeno minimálně 15 m v podloží křídových sedimentů. 

Požadavky na vrtné práce a výstroj vrtu: 

 v průběhu vrtání odebírat po 3 m sítový vzorek; 

 zajistit oddělení turonské a cenomanské zvodně; 

 úhel sklonu 90°, azimut 0°; 

 pažnicemi vystrojit do konečné hloubky s perforacemi přes rozpadavé 

pískovce; 

 zajistit cementací řádnou výplň mezikruží; 

 vrt konečnou výstrojí připravit pro čerpání; 

 vnitřní průměr pažnic pro čerpadlo 6“; 

 po vystrojení vrt vyčistit do čisté vody. 

Po odvrtání každého vrtu je provedeno karotážní měření, na jehož výsledcích je 

upřesněn interval usazení perforace. Po vystrojení a vyčištění každého vrtu následuje 

odebrání vzorku ZTR z vrtu na úplný chemický rozbor (ÚCHR). 
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10.2. Přípravné práce 

Z provedené rekognoskace terénu vyplynuly pro každý vrt následující práce: 

 rozšíření a zpevnění cca 100 m příjezdové komunikace; 

 vymýcení náletového porostu; 

 provedení terénních úprav v rozsahu 20 x 30 m a přemístění zeminy 

cca 100 m
3
; 

 položení panelů; 

 uložení kovového bazénu na výplach. 

Všechny terénní úpravy byly prováděny po vytyčení inženýrských sítí. Terénní 

práce se prováděly tak, aby nedošlo ke škodám na půdě a stávajícím porostu. V rámci 

vrtných prací na vyluhovacích polích nebylo nutné provádět žádnou přeložku stávajících 

rozvodných a komunikačních sítí, nedošlo k zásahu do provozu vyluhovacích polí ani 

k záboru zemědělského nebo lesního fondu. Pracoviště vrtných souprav je po dobu vrtání 

napojeno na elektrickou rozvodnou síť za účelem osvětlení pracoviště a sváření. 

Nově odvrtané vrty jsou situovány do prostoru stávajících vyluhovacích polí mezi 

řady technologických vrtů, které jsou dobře přístupné po místních komunikacích. 

10.3. Vrtná technika 

K vrtání jsou používány vrtné soupravy WIRTH - B3A-38/6 a HVS 4181T. Jedná 

se o plně hydraulické, univerzální, vrtné soupravy, umístěné na čtyřnápravovém, 

respektive třínápravovém podvozku T 815. K pohonu nástavby je využíván spodní motor 

podvozku a nástavbový motor DEUTZ BF6M1013 CP. Vrtání lze provádět technologií 

přímého, respektive nepřímého proplachu, jádrově případně bezjádrově. Jako výplachové 

medium se používá technologická voda nebo hlinitý výplach. K pažení vrtu je používána 

vrtná souprava 1 - BA 15. 

Technická data soupravy WIRTH - B3A-38/6  

Hmotnost: 30 000 kg 

Délka: 12 340 mm 
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Šířka: 3 500 mm 

Výška: 4 000 mm 

Vrtná věž: 

Výška: 13 m 

Světlost: 6 m 

Nosnost v koruně: 450 kN 

Nosnost na háku: 380 kN 

Vrátek: 

maximální tah lana na vrátku: 6 700 daN 

průměr lana: 19 mm 

Kladkostrojová kladnice: 

Nosnost na háku: 372 kN 

Silová rotační hlava: 

Nosnost: 600 kN 

Průchod:  250 mm 

Max. kroutící moment: 18 500 Nm  

Kombinovaná výplachová hlava: 

Přímý výplach - dovolený tlak výplachové kapaliny: 63 barr 

  - průchodný otvor: 95 mm 

Nepřímý výplach  - dovolený tlak vzduchu: 20 barr 

- průchodný otvor: 150 mm 

 

Technická data soupravy HVS 4181T 

Hmotnost: 24 640 kg 

Délka: 10 760 mm 
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Šířka: 2 550 mm 

Výška: 3 950 mm 

Vrtná věž - LL2066 

Výška lafety: 12 760 mm (2 000 mm nastavení) 

Světlost: 7 000 mm 

Nosnost v koruně: 200 kN 

Nosnost na háku: 120 kN 

Vrátek TME3: 

maximální tah lana na vrátku: 60 kN 

průměr lana: 18mm 

silová rotační hlava: RH 1400V 

maximální kroutící moment: 16 208 Nm při 47ot/min 

 

Technická data soupravy 1BA-15 

Hmotnost: 14 400 kg 

Délka: 10 860 mm 

Šířka: 3 000 mm 

Výška: 3 750 mm 

Vrtná věž: 

Výška: 18,4 m 

Světlost: 15,5 m 

Nosnost v koruně: 294,2 kN 

Nosnost na háku: - jmenovitá: 122,6 kN 

 - maximální: 196,1 kN 

Vrátek: 
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Maximální tah lana na vrátku:  50,9 kN 

Průměr lana: 18 mm 

Blok kladkostroje: 

Nosnost:  196,1 kN 

Výplachová hlava: 

Nosnost statická: 196,1 kN 

Dovolený tlak výplachové kapaliny: 9,8 Mpa 

Průchodný otvor: 32 mm 

Rotační stůl: 

Maximální kroutící moment: 44,1 kNm 

10.4. Technologie vrtných prací 

Vrtání těžebních sanačních vrtů se provádí rotačním způsobem bezjádrovou 

technologií valivým dlátem, na plnou čelbu až do konečné hloubky. 

Usazení úvodní kolony v nestabilních horninách z materiálu Fe o průměru 

1020 mm s napojením přítokové roury na odkalovací systém je prováděno výkopem a 

následně fixováno cementací (cca 0 – 3 bm). Po cementaci mezikruží následuje vrtání 

průměrem 920/970 mm na sucho, případně na přímý proplach až do zastižení pevné 

soudržné horniny. Navrtaný interval se zapaží Fe pažnicí o průměru 820 (720) mm a 

zacementuje (zpravidla 3 – 30 bm) 

Ve vrtání se pokračuje na nepřímý proplach 10 - 15 m do nepropustných hornin 

turonského souvrství průměrem 820/720 mm. Po stanovení litologických rozhraní 

karotážním měřením se provede propažení turonského kolektoru (minimálně 10 - 15 m do 

nepropustných turonských sedimentů) ochrannou kolonou Fe o průměru 530 x 8 mm 

s následnou tlakovou cementací mezikruží a docementováním. Při použití pažnic Fe 

o průměru 530 x 8 mm, je maximálně povolený přetlak na pažnici 0,89 MPa. 

Ve vrtání se pokračuje na nepřímý proplach až do konečné hloubky vrtným 

průměrem 490 mm. Vrt se propláchne a tím je připraven pro konečnou karotáž. 
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V případě geologicko-technických potíží při vlastním vrtání, nebo použití jiné 

výstroje pro Fe kolonu, je nutné zvolit jinou technologii cementace, případně se změní 

technologie vrtných prací. Při vrtání může dojít k 100 % ztrátě cirkulace výplachového 

media. 

Při navrtání částečné nebo 100% ztráty cirkulace výplachu, kterou není možno 

z technických nebo geologických důvodů likvidovat, je nutno upravit režim vrtání: 

 nasadit směšovače co nejblíže vrtnému nástroji; 

 dotovat vrt technickou vodou; 

 vrtat na pokleslou hladinu; 

 použít přímý proplach. 

 

10.4.1.       Pažení vrtu 

 Požadavky na řídící a technickou kolonu Fe: 

 zpevnění ústí vrtu a odvod výplachového media; 

 zabezpečení vrtu proti napadávce, závalům vrtu v sypkých a drobivých 

horninách. 

 Požadavky na ochrannou kolonu Fe: 

 zabezpečení turonského vodního horizontu proti kontaminaci kyselými roztoky; 

 cementace pro Fe kolony provádět cementem třídy CEMII/B-S 32,5R ČSN EN  

197-1 s vodocementním faktorem 1 : 0,5 a měrnou hmotností 1,80 kg/l. 

 Požadavky na konečnou výstroj vrtu: 

Po dokončení vrtných prací je provedeno karotážní měření, na jehož základě se vrt 

vystrojí pažnicemi odolnými proti kyselému prostředí se svařovanými nebo závitovými 

spoji (PE-HD o vnějším průměru 250 mm a síle stěny minimálně 22 mm): 

 pažení je možno provádět do výplachového media; 
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 v celém profilu vrtu včetně perforace (prořezy 1,6 - 2,0 mm) je kolona osazena 

po obvodě v úhlu 120° centrátory pro rovnoměrné rozložení obsypového 

materiálu a z důvodu dokonalého zajištění cementace mezikruží; 

 obsyp filtrované části vrtu je prováděn z ústí vrtu za stálé nepřímé cirkulace 

proplachu ve vrtu a průběžného měření výšky obsypu v mezikruží vrtnými 

tyčemi; 

 po provedení obsypu, pískového a cementového můstku se řádně vypláchne 

mezikruží technickou vodou pro zajištění dokonalého kontaktu cementační 

směsi s horninou a pláštěm pažnic; 

 cementace je prováděna na etapy a před každou následnou etapou je řádně 

opláchnuta hlava cementu předchozí etapy; 

 čerpání cementační směsi je prováděno tak, aby jeho rychlost byla co nejmenší; 

 cementační směs pro cementační práce konečné výstroje je prováděna 

cementem třídy CEM I/ 42,5R, ČSN EN 197-1 s vodocementním faktorem 

1 : 0,5, cementační směs musí mít měrnou hmotnost 1,80 kg/l; 

 z jednotlivých etap cementace se odebírá vzorek cementační směsi. 

Při konečné výstroji vrtu je nutné postupovat podle technologického postupu 

zpracovaného pro každý vrt, který je součástí vrtného deníku. Pažení a cementační práce je 

nutno provádět za stálého dozoru. 

10.4.2.       Výplachy 

Úkolem výplachu ve vrtu je čistit čelbu vrtu a vrtné nástroje, vynášet odvrtanou drť 

na povrch do bazénu, chladit vrtné nástroje a udržovat stabilitu stěny vrtu. Pro úspěšnou 

práci vrtné kolony ve vrtu musí být, i když jde o proplach, vytvořeny ty nejpříhodnější 

podmínky, které závisí na těchto čtyřech faktorech: 

- volbě vhodného druhu proplachu; 

- volbě vhodného druhu výplachu; 

- volbě vhodné jakosti výplachu; 

- stanovení vhodného průtoku výplachu. 
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Jako výplachové medium se používá: 

 technická voda (nepřímý proplach); 

 sabenilový výplach (přímý proplach); 

 výplach BDC – MORAVA (přímý proplach). 

Technologický postup je upravován dle skutečností na vrtu. Vzhledem k tomu, že 

kvalita výplachu je jedním z faktorů úspěšného dokončení díla, je nutné sledovat 

parametry výplachu. Kvalita výplachu je ovlivňována geologickou strukturou vrtu a 

provrtávanými vodními horizonty. Na vrtbě je nutno mít odpovídající měřící přístroje na 

sledování uvedených parametrů výplachu. Měření je nutno provádět minimálně 1x 

za 48 hod., případně při každé viditelné změně (ředění, pískování). 

Na projektovaných vrtech, dle geologické části projektu, není předpoklad erupce 

tlakové vody, není třeba komponentů na zatěžkávání výplachu. 

Z důvodu možného příchvatu nářadí se doporučuje mít na vrtbě ztekucovadla: 

 pro jílový výplach neutrální; 

 pro medium znečištěné cementem kyselé. 

10.4.3.       Airlift - nepřímý proplach 

 Při vrtání na čistou vodu (nepřímý proplach) je nutno dodržet poměr mezi 

dopravovaným množstvím technické vody a množstvím vzduchu 1 : 1,7, při 

vynášecí rychlosti v koloně vrtných trubek 3 m/s; 

 pro rovnoměrné mísení vzduchu s vodou musí být poměr ponoření vzduchové 

trysky k dopravní výšce výplachového sloupce v koloně vrtných trubek na 

hladinu vody ve vrtu cca 2 : 1; 

 při umísťování vrtných trubek se vzduchovými tryskami je nutné dbát na 

kapacitu a maximální tlak použitého kompresoru; 

 proudění vody v mezikruží (směrem dolů) by nemělo překročit cca 20 m/min. 
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10.4.4.      Přímý proplach 

Množství výplachu zajišťuje dokonalé očišťování vrtného nástroje a počvy vrtu. 

Obvykle se volí takové, aby vzestupná rychlost media s návrtí horniny činila cca 0,5 – 

1,0 m/s. 

Výplach BDC-MORAVA 

 měrná hmotnost: 1,05 - 1,08 kg/l; 

 viskozita: 35 - 42 sec; 

 pH: 9 – 10. 

10.4.5.      Sestava vrtného nářadí 

 vrtné tyče přírubové (průměr tyče 200 mm) napojeny přímo na vrtnou hlavu; 

 zátěžky přírubové (průměr 300/400 mm) váha 750/1000 kg/m pro vrtání VD 

680/490 mm; hmotnost zátěžek musí být taková, aby byl vytvořen dostatečný 

tlak na vrtný nástroj; kolona musí být udržována v napruženém stavu, aby byl 

zajištěn svislý směr vrtu a nedocházelo k nadměrnému otěru soutyčí; poměr 

tlaku a tahu zátěže cca 75/25 %; 

 vrtný nástroj – orientační parametry režimu vrtání; tlak na dláto je udáván v N 

na cm průměru dláta (1 kp = 9,81 N); 

 VD pro měkké horniny. 

VD 680 mm 

Přítlak: 2500/3000 N/cm průměru dláta; 

Otáčky: 30 - 40 ot/min. 

VD 490 mm 

Přítlak: 2500/3000 N/cm průměru dláta; 

Otáčky: 50 - 60 ot/min. 
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10.4.6.      Konstrukce vrtu 

Konstrukce vrtu je zpracována na základě průměrných hloubek a je upřesňována 

podle konkrétních podmínek úrovně geologických rozhraní na jednotlivých vrtech. 

 

Vrtný nástroj: 

 výkop; 

 šnek, valivé dláto; 

 valivé dláto typu S. 

Vrtný průměr: 

 výkop (VD 960 mm) 0 - 9,2 bm; 

 860/970 mm 3 - 51,5 bm; 

 680/720 mm 30 – 120,5 bm; 

 490 mm 115 – 245,0 – do konečné hloubky bm. 

Výstroj vrtu: 

 úvodní kolona o průměru 920 mm 0 - 9,2 bm; 

 řídící kolona Fe o průměru 720 mm 0 - 49,3 bm; 

 technická (ochranná) kolona Fe o průměru 530 mm 0 - 119,5 bm; 

 konečná výstroj 0 - 238,3 bm.  

Konečná výstroj: 

 PE - HD o průměru 250 mm; 

 perforace prořezávaná 1,6 - 2 mm o délce 18 - 24 m; hloubka 201,2 – 218,8 m; 

 obsyp pravý kačírek 3/6 mm cca 2 m nad perforaci; 

 pískový límec cca 2 m nad obsyp; 

 těsnící materiál - cementová směs 1 : 0,5. 
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Na obrázku č. 9 je znázorněn geologický profil v prostoru vyluhovacích polí v oblasti 

Stráže pod Ralskem včetně konstrukce sanačního čerpacího širokoprofilového vrtu. 
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Obrázek č. 9: Konstrukce sanačního vrtu 
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11. Scénáře sanace následků po chemické těžbě uranu 

Koncepce sanace může být realizována různými způsoby, tzv. scénáři. Postupně byla 

vytvořena celá řada sanačních scénářů, které se liší specifikací jednotlivých typů 

technologických zařízení, jejich kapacitami a termíny výstavby. Reálnost dvou vybraných 

scénářů je posuzována v této disertační práci. Zaměřil jsem se zejména na hodnocení 

efektivnosti, porovnáním finanční náročnosti. 

Problematikou efektivnosti ZNHČ po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod 

Ralskem se zabývám již 10 let od mého nástupu na MPO v roce 2003. Volba vhodného 

scénáře je ovlivněna průběžně získávanými poznatky z provozu vybudovaných 

technologických zařízení, aktuálními podmínkami ve výstavbě sanačních staveb, vývojem 

situace v podzemí i výsledky vývojových a ověřovacích prací. Smyslem mé disertační 

práce je vybrat optimální variantu scénáře sanace z hlediska efektivnosti, na základě 

vyhodnocení získaných poznatků. Vzhledem k tomu, že jsem na své disertační práci začal 

pracovat již v roce 2008, musel jsem vzít v úvahu, že se sanační proces za tu dobu neustále 

vyvíjí, takže jsem svou práci průběžně doplňoval o aktuální poznatky v této oblasti. 

Základní úvahy vycházejí z předběžných cílových parametrů sanace navržených 

analýzou rizik (dále AR) z roku 1997 a z požadavku splnění termínu ukončení sanace 

daného povolením hornické činnosti a ATPL. Cílové parametry sanace byly následně 

upřesněny v Aktualizaci analýzy rizik z roku 2010 (podrobněji se o ní píše v následující 

kapitole). 

Základní vstupy pro návrh variant sanace: 

 ukončení sanace nejpozději do roku 2035, 

 dosažení průměrné koncentrace rozpuštěných látek v cenomanské zvodni 8 g/l 

v cílovém roce. 

 

Na základě modelových simulací byla přehodnocena plánovaná kapacita NDS 10 

z 6,5 m
3
/min  na 4,4 m

3
/min zpracovaných ZTR jako dostačující pro dosažení cíle sanace 

v roce 2035.  
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Při posuzování optimálního komplexu sanačních technologií byly navrženy dvě 

varianty scénáře sanace. V první variantě je uvažováno, že v roce 2014 bude zprovozněna 

technologie NDS 10 (ve skutečnosti byla její první linka uvedena do provozu v roce 2012, 

ale výpočet porovnání zmíněných variant byl proveden již dříve) a dále, že v roce 2016 

bude zastavena stávající provozovaná technologie NDS 6. Ve druhé variantě není 

technologie NDS 10 realizována a po celou dobu sanace je provozována pouze technologie 

NDS 6.  

Obě varianty scénáře v sobě zahrnují využití komplexu sanačních technologií: CHS, 

SLKR I, SLKR II – 1. Stavba (provozována do 28. února 2010), NDS 6 a NDS ML. Do 

roku 2013 je postup sanace v obou variantách shodný. Hlavní rozdíl obou variant tedy 

spočívá v potřebě výstavby a provozu technologie NDS 10 a v délce provozování 

technologie NDS 6. 

Provozní náklady na sanaci a likvidaci následků po těžbě uranu v oblasti Stráž pod 

Ralskem tvoří z pohledu předkládaných variant tři skupiny nákladů: 

- náklady na likvidaci povrchových objektů, náklady na likvidaci vrtů a náklady na 

rekultivace. Tyto náklady jsou pro obě varianty konstantní. Rozsah prací nezávisí 

na zvolené koncepci ani na délce sanace; 

- náklady na provoz podpůrných areálů včetně odkaliště a vlečky a dále náklady na 

čerpání, rozvod, úpravu a vtláčení cenomanských a turonských roztoků. Náklady na 

tyto činnosti jsou nezbytné pro provoz sanačních technologií a jsou závislé 

především na době trvání sanace; 

- náklady na provoz SLKR I, SLKR II - 1. Stavba (provozována do 28. února 2010), 

NDS ML, NDS 6 a NDS 10. Náklady na tyto činnosti jsou rozdílné v jednotlivých 

variantách sanace s ohledem na dobu jejich provozování. 

11.1. Varianta scénáře sanace č. 1 – s technologií NDS 10 

Tato varianta vychází z předpokladu, že v roce 2014 bude zprovozněna technologie 

NDS 10 (ve skutečnosti byla uvedena do provozu v roce 2012, ale výpočet porovnání 

zmíněných variant byl proveden již dříve) na poloviční kapacitu, tzn. zpracování 

2,2 m
3
/min ZTR o koncentraci max. 25 g/l (viz obr. č. 10). 
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Obrázek č. 10: Schéma procesu sanace dle varianty č. 1 

 

Následně v roce 2016 bude odstavena technologie NDS 6, jejíž jednotkové 

provozní náklady jsou vyšší než u technologie NDS 10 a technologie NDS 10 bude 

provozována na plnou kapacitu, tzn. zpracování 4,4 m
3
/min ZTR. Do dosažení cílového 

parametru sanace budou dále provozovány technologie: CHS, SLKR I, SLKR II – 

1. stavba (jen cca do roku 2020) a NDS ML. Je nutno uvést, že SLKR II - 1. Stavba byla 

k 28. 2. 2010 odstavena a od 31. 3. 2010 je zakonzervována, ale v době rozhodování byla 

analýza provedena i se zahrnutím SLKR II – 1. Stavba. Její odstavení se však s výjimkou 

drobných odchylek (délka sanace, náklady) ve zdůvodnění nutnosti NDS 10 neprojeví.  

V tabulce č. 6 je uvedeno plánované celkové množství kontaminantů vyvedených 

z podzemí za období 2008 – 2035 dle varianty scénáře č. 1. 
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Tabulka č. 6: Množství kontaminantů vyvedených do roku 2035 

 

Sanační technologie Vyvedené kontaminanty [t] 

SLKR I 99 000 

SLKR II – 1. stavba 115 000 

NDS ML 1 696 000 

NDS 6  115 000 

NDS 10 704 000 

Celkem 2 729 000 

 

V následujícím grafu je prezentováno množství kontaminantů vyvedených 

z podzemí v jednotlivých letech za období 2008 – 2035 podle sanačních technologií 

(SLKR I a II, NDS ML, NDS 6 a NDS 10) dle varianty scénáře č. 1. 
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Graf č. 2: Vyvádění kontaminantů sanačními technologiemi (varianta č. 1) 
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V tabulce č. 7 jsou uvedeny celkové provozní náklady na sanaci a likvidaci podle 

položek sanace za období 2008 – 2035 dle varianty scénáře č. 1. 

 

Tabulka č. 7: Provozní náklady na sanaci a likvidaci (varianta č. 1) 

          (v tis. Kč) 

 Položka sanace 
Provozní náklady 

 v letech 2008-2035 

Likvidace povrchových objektů, likvidace vrtů, rekultivace 4 212 496 

Sanační a likvidační práce nezbytné pro další sanační technologie 10 315 709 

Provoz SLKR I 4 662 968 

Provoz SLKR II – 1. Stavba 1 417 101 

Provoz NDS ML 6 867 068 

Provoz NDS 6 1 279 200 

Provoz NDS 10 3 772 004 

Celkem 32 526 546 

 

Celkové provozní náklady na sanaci a likvidaci následků po těžbě uranu v oblasti 

Stráž pod Ralskem v letech 2008 – 2035 činí v této variantě 32,527 mld. Kč. Investiční 

náklady na výstavbu NDS 10 jsou stanoveny ve výši 1,485 mld. Kč. Při realizaci varianty 

scénáře č. 1 bude cíle sanace dosaženo v roce 2035. 

11.2. Varianta scénáře sanace č. 2 – bez technologie NDS 10 

Zprovozněním technologie NDS ML je komplex sanačních technologií dokončen. 

Do dosažení cílového parametru budou provozovány technologie: CHS, SLKR I, SLKR II 

– 1. stavba (cca do roku 2020), NDS ML a NDS 6. Je nutno uvést stejně jako u předchozí 

varianty (scénář sanace č. 1), že SLKR II - 1. Stavba byla k 28. 2. 2010 odstavena a od 
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31. 3. 2010 je zakonzervována, ale v době rozhodování byla analýza provedena i se 

zahrnutím SLKR II – 1. Stavba. Její odstavení se však s výjimkou drobných odchylek 

(délka sanace, náklady) ve zdůvodnění nutnosti NDS 10 neprojeví. 

Ve srovnání s předchozí variantou se předpokládá, že cíle sanace bude dosaženo až 

v roce 2045. To je způsobeno nižší kapacitou vyvádění kontaminantů o cca 30 tis. t ročně. 

V tabulce č. 8 je uvedeno plánované celkové množství kontaminantů vyvedených 

z podzemí za období 2008 – 2045 dle varianty scénáře č. 2. 

 

 

Tabulka č. 8: Množství kontaminantů vyvedených do roku 2045 

 

Sanační technologie Vyvedené kontaminanty [t] 

SLKR I 115 000 

SLKR II – 1. stavba 133 000 

NDS ML 2 019 000 

NDS 6 462 000 

Celkem 2 729 000 

 

 

 

V grafu č. 3 je prezentováno množství kontaminantů vyvedených z podzemí 

v jednotlivých letech za období 2008 – 2045 podle sanačních technologií (SLKR I a II, 

NDS ML, NDS 6) dle varianty scénáře č. 2. 
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Graf č. 3:Vyvádění kontaminantů sanačními technologiemi (varianta č. 2) 

 

 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny celkové provozní náklady na sanaci a likvidaci podle 

položek sanace za období 2008 – 2045 dle varianty scénáře č. 2. 
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Tabulka č. 9: Provozní náklady na sanaci a likvidaci (varianta č. 2) 

          (v tis. Kč) 

 Položka sanace 
Provozní náklady 

v letech 2008-2045 

Likvidace povrchových objektů, likvidace vrtů, rekultivace 4 212 496 

Sanační a likvidační práce nezbytné pro další sanační technologie 13 999 891 

Provoz SLKR I 6 328 314 

Provoz SLKR II – 1. Stavba 1 518 323 

Provoz NDS ML 9 508 248 

Provoz NDS 6 6 076 200 

Provoz NDS 10 0 

Celkem 41 643 472 

 

Celkové provozní náklady na sanaci a likvidaci následků po těžbě uranu v oblasti 

Stráž pod Ralskem v letech 2008 – 2045 činí v této variantě 41,643 mld. Kč. Tato varianta 

nevyžaduje žádné investiční náklady na výstavbu NDS 10, protože s touto stavbou není při 

sanaci uvažováno. Nevýhodou je, že při realizaci varianty scénáře č. 2 bude cíle sanace 

dosaženo až v roce 2045. 

11.3. Dílčí závěr (srovnání varianty č. 1 s variantou č. 2) 

V následující tabulce č. 10 jsem provedl porovnání celkových provozních nákladů 

na sanaci a likvidaci za sledované období dle jednotlivých položek sanace u obou variant 

scénářů (rozdíl nákladů dle varianty č. 2 a varianty č. 1). 

U varianty scénáře č. 1 jsou provozní náklady vyčísleny za období 2008 – 2035, 

tj. do předpokládaného termínu dosažení cíle sanace stanoveného variantou č. 1. 
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U varianty scénáře č. 2 jsou provozní náklady vyčísleny za období 2008 – 2045, 

tj. do předpokládaného termínu dosažení cíle sanace stanoveného variantou č. 2. 

 

Tabulka č. 10: Provozní náklady na sanaci a likvidaci (porovnání variant) 

          (v tis. Kč) 

Položka sanace Provozní náklady Rozdíl v nákladech 

(varianta č. 2 – č. 1)  varianta č. 1 varianta č. 2 

Likvidace a rekultivace 4 212 496 4 212 496 0 

Sanační a likvidační práce 10 315 709 13 999 891 3 684 182 

Provoz SLKR I 4 662 968 6 328 314 1 665 346 

Provoz SLKR II – 1. Stavba 1 417 101 1 518 323 101 222 

Provoz NDS ML 6 867 068 9 508 248 2 641 180 

Provoz NDS 6 1 279 200 6 076 200 4 797 000 

Provoz NDS 10 3 772 004 0 - 3 772 004 

Celkem 32 526 546 41 643 472 9 116 926 

 

Provozní náklady na jednotlivé varianty 

Z porovnání provozních nákladů obou variant sanačních scénářů jednoznačně vyplývá, 

že v případě realizace scénáře dle varianty č. 1, bude ušetřeno na provozních nákladech 

sanace a likvidace následků po chemické těžbě uranu celkem cca 9,117 mld. Kč. Úspora 

vznikne jednak z důvodu kratšího trvání sanace – konec sanace v roce 2035 a jednak 

odstavením nákladnější technologie NDS 6 v roce 2016. 

Celková potřeba finančních prostředků na jednotlivé varianty 

Při porovnání celkových potřeb finančních prostředků na realizaci jednotlivých 

variant jsem musel, kromě provozních nákladů, vzít v úvahu rovněž předpokládané 

investiční výdaje na výstavbu NDS 10, které se týkají pouze varianty č. 1, a to ve výši 

cca 1,485 mld. Kč. Z porovnání obou variant sanačních scénářů potom vyplývá celková 
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potřeba finančních prostředků pro variantu č. 1 (při započtení investičních výdajů na 

NDS 10) o 7,632 mld. Kč nižší oproti variantě č. 2. V případě započtení inflačních vlivů 

by byl rozdíl mezi oběma variantami ještě vyšší. 

Porovnáním obou variant sanace (viz výše) jsem potvrdil skutečnost, že výrazně 

efektivnější variantou z obou scénářů sanace je varianta č. 1, tzn. zařazení technologie 

NDS 10 do koncepce sanace po chemické těžbě uranu. 

V grafu č. 4 je znázorněno množství vyvedené kontaminace v jednotlivých letech až do 

předpokládaných termínů ukončení sanace dle jednotlivých variant (pro variantu č. 1 platí 

rok 2035, pro variantu č. 2 platí rok 2045). 
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Graf č. 4: Vyvádění kontaminantů kumulativně 
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12. Dopady Aktualizace analýzy rizik do varianty 

scénáře sanace 

V roce 2010 byla zpracována Aktualizace analýzy rizik (dále AAR) z roku 1997 

[8], která vycházela zejména z rozsáhlé databáze chemických analýz a terénních měření 

odštěpného závodu TÚU státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem, Českého 

hydrometeorologického ústavu (dále ČHMÚ) a archivní rešerše, doplněné a ověřené 

simulacemi reaktivního transportu kontaminantů v horninovém prostředí zájmové oblasti.  

Účelem AAR zpracované v roce 2010 bylo, na základě zhodnocení dosavadního 

průběhu sanace a výsledků provedených průzkumných a výzkumných prací, posoudit a 

upřesnit aktuální rozsah environmentální zátěže, vyhodnotit míru rizika z hlediska 

horninového prostředí (zejména obou hlavních kolektorů podzemní vody) spojenou s její 

existencí a posoudit realizovaná opatření k eliminaci vlivu této zátěže. Hlavním  cílem 

AAR bylo stanovit a zdůvodnit klíčové parametry a jejich cílové hodnoty pro sanaci 

horninového prostředí zasaženého ZTR při chemické těžbě uranu. AAR zohlednila 

dostupná data a výsledky dlouhodobého monitoringu a ověřovacích prací získané 

v průběhu období 1998 – 2009. 

Vzhledem ke skutečnosti, že původní analýzou rizika (dále AR), kterou v roce 1997 

zpracoval pro danou lokalitu Ústav jaderného výzkumu, a.s., byly stanoveny pouze 

prozatímní cílové limity sanace pro cenomanský kolektor na dobu 10 let (v rozsahu 

celkové RL, sírany a amonné ionty), vyvstala nutnost zpracovat AAR. Dalším důvodem 

pro zpracování AAR bylo zohlednění rozsáhlého pokroku v poznání zájmového území a 

zde probíhajících procesů, který vychází z velkého objemu průzkumných a ověřovacích 

prací od začátku sanace a zkušeností z provozu sanačních technologií. 

V tabulce č. 11 je uvedeno srovnání předběžných cílových parametrů sanace 

navržených AR v roce 1997 a nových cílových parametrů sanace navržených v rámci AAR 

v roce 2010 [8]. Návrh cílových hodnot sledovaných parametrů je založen na stanovení 

cílové střední koncentrace (mediánu) a současně její maximální přijatelné hodnoty a na 

skutečnosti, že při dosažení navržených limitů pro vybrané složky dojde ke snížení 
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koncentrace ostatních rizikových složek (chrom, beryllium, thalium, arsen, kobalt) na 

bezpečnou úroveň. 

Tabulka č. 11: Parametry sanace stanovené AR v roce 1997 a AAR v roce 2010  

Parametr 

Koncentrace [mg/l] 

Nové cílové hodnoty parametrů 

sanace
 Původní limity 

AR 1997* Medián 
Maximální 

přijatelná 

hodnota 

Hliník 800 2 400 - 

Železo 150 600 - 

Amonné ionty 80 210 160 

Sírany 6 000 18 000 6 900 

Celkové rozpuštěné látky 7 000 21 000 8 000 

 

*Poznámka: Hodnoty předběžných cílových parametrů sanace pro celkově rozpuštěné 

látky, sírany a amonné ionty na úrovni odpovídající průměrné koncentraci celkově 

rozpuštěných látek 8 g/l, to znamená na celou mocnost zvodně v ploše, kde byla uvedená 

koncentrace překročena. 

 

Na základě AAR zpracované v roce 2010 vyplynulo několik doporučení: 

 v rámci procesu ZNHČ po chemické těžbě uranu pokračovat v sanaci s maximálním 

využitím stávajících technologií s cílem intenzifikovat vyvádění RL z plochy 

vyluhovacích polí, 

 rozšířit spektrum látek sledovaných v rámci monitoringu o kadmium, rtuť a kobalt, 

 vzhledem k potenciálním rizikům, předpokládaným na základě vyhodnocení prací 

AAR, v rámci ověřovacích a průzkumných prací zaměřit pozornost na problematiku 

imobilizačních technologií s cílem zvýšení hodnoty pH po ukončení sanace, 

 vrtné práce a zejména likvidace hlubokých vrtů (nad 100 m hloubky), realizované 

jiným subjektem, než státním podnikem DIAMO, je nutné provádět podle projektu 

oprávněného projektanta a pod trvalým dozorem oprávněného hydrogeologa 

s maximální opatrností a odborností, s důrazem na spolehlivé oddělení cenomanského a 

turonského kolektoru,  
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 v části sítě hydrogeologických vrtů monitorovat změny aktivity vybraných 

radionuklidů v závislosti na postupu sanace, 

 na základě výsledků ověřovacích a průzkumných prací provádět AAR v cca pětiletém 

intervalu, přičemž může dojít k přehodnocení rizik a upřesnění cílových parametrů 

sanace. 

 

Ze závěrů AAR vyplývá, že za současného stavu koncentrací složek ZTR 

v cenomanském kolektoru je reálné, extrémně vysoké a nepřijatelné riziko kontaminace jak 

vodních zdrojů v okolí měst Mimoň a Doksy, tak i vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů horní Ploučnice. Bez provedení sanace dojde ke zcela nepřijatelnému 

negativnímu ovlivnění vodohospodářsky velmi významného turonského kolektoru 

podzemní vody, přičemž celková plocha území s akutním rizikem přímého zasažení ZTR 

dosahuje 160 km
2
. Nejvíce rizikové složky jsou: hliník, železo, amonné ionty, chrom, 

beryllium, thallium, arsen, kobalt a sírany.  

 

12.1. Upravená varianta scénáře sanace č. 1 – s NDS 6, NDS ML a NDS 10 

V roce 2011 byly provedeny simulace upravené varianty scénáře č. 1 zohledňující 

nově definované cílové parametry sanace v rámci AAR z roku 2010 a skutečnost, že 

provoz SLKR II byl na základě UV ČR č. 1584/2009 ukončen ke dni 28. 2. 2010. 

Výsledky simulací potvrdily, že rozhodnutí o realizaci varianty scénáře č. 1 bylo správné.  

V upravené variantě scénáře č. 1 dochází pouze k mírnému posunutí konce sanace 

o 2 roky. Předpokládá se, že cílových parametrů sanace bude dosaženo v roce 2037, a to 

pouze při provozu všech v současné době dostupných neutralizačních stanic, tedy při 

provozu NDS 6, NDS ML i NDS 10 současně (je zřejmé, že k prodloužení doby sanace 

dojde i ve variantě č. 2, a to minimálně do roku 2050). 

Schéma procesu sanace dle upravené varianty scénáře č. 1 po zahrnutí nových 

skutečností je patrné z následujícího obrázku. 
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Obrázek č. 11: Schéma procesu sanace dle upravené varianty č. 1 

 

 

Dle této varianty dochází ke zprovoznění technologie NDS 10 již v roce 2012. 

Vyvádění kontaminace v podobě kamence se předpokládá do konce roku 2025. Maximální 

produkce kamence bude 27 až 30 tis. tun ročně. Odbyt kamence bude realizován externímu 

odběrateli. 

Při modelování vyvádění kontaminantů, zejména amonných iontů a síranů se 

ukázala nezbytnost provozování i technologie NDS 6, která bude produkovat cca 50 až 75 

tis. m
3
 neutralizačních kalů ročně. Dosažení nižšího limitu koncentrace amonných iontů a 

síranů je možné pokračujícím provozem technologie NDS 6 urychlit. Efekt této 

technologie je významný zejména v závěrečné fázi sanačního provozu, kdy nebude 

vyvádění kontaminantů z podzemí vzhledem k nižším koncentracím tak intenzivní. 

V následujícím grafu je zachycen průběh vyvádění RL dle upravené varianty 

scénáře č. 1 na jednotlivých technologiích (NDS 10, NDS ML, NDS 6), kumulativně za 

období 2013 – 2037. 
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Graf č. 5: Vyvádění kontaminantů dle upravené varianty č. 1 

 

Cílových parametrů sanace bude dosaženo v roce 2037, a to vyvedením cca 2,8 mil. 

tun kontaminantů z podzemí (viz graf č. 5). 

12.2. Finanční náročnost sanace následků po chemické těžbě uranu 

Finanční prostředky z výnosů privatizace na zajištění nezbytných činností řešících 

následky po chemické těžbě uranu a související činnosti v oblasti Stráže pod Ralskem za 

období let 2012 - 2042, vycházející z AAR z roku 2010 tak, jak bylo uloženo v UV 

č. 483/2010, jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 12: Finanční náročnost sanace následků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností za 

období 2012 – 2042 

          (v tis. Kč) 

období 
sanační 
práce 

likvidační 
práce 

investice Celkem 

2012 až 2015 4 048 552 942 308 569 767 5 560 627 

2016 až 2020 4 958 172 761 257 403 500 6 122 929 

2021 až 2025 4 983 072 911 906 300 900 6 195 878 

2026 až 2030 4 773 505 817 120 149 100 5 739 725 

2031až 2035 3 519 314 1 020 401 22 000 4 561 715 

2036 až 2040 1 336 304 1 522 371 31 650 2 890 325 

2041až 2042 61 293 138 771 0 200 064 

celkem 23 680 212 6 114 134 1 476 917 31 271 263 

 

  

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celková finanční náročnost sanace následků po 

chemické těžbě uranu včetně likvidačních prací v letech 2012 až 2042 a investic (jen do 

konce roku 2040) bude činit 31,271 mld. Kč. 

V průběhu sanačních a likvidačních prací bude nutné zajistit obnovu využívaných 

zařízení a objektů v nezbytném rozsahu. Likvidace povrchových objektů a následná 

rekultivace bude dokončena v roce 2042. 

Finanční prostředky z výnosů privatizace na zajištění nezbytných činností řešících 

následky po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem za 

období 2012 – 2042 po jednotlivých letech, vycházející z AAR z roku 2010 jsou 

znázorněny v následujícím grafu. 
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Graf č. 6: Finanční náročnost sanace následků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností za období 

2012 – 2042 

 

Z grafu je patrné, že v období 2012 – 2037 bude drtivá většina finančních 

prostředků potřeba na pokrytí sanačních prací (provoz sanačních technologií) a menší část 

finančních prostředků bude sloužit k pokrytí likvidačních prací. Nejmenší položkou budou 

výdaje na investice (jen do konce roku 2040). 
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13. Závěr (srovnání variant č. 1, 2 a upravené varianty 

č. 1) 

V případě varianty č. 1, tzn. s výstavbou a provozováním technologie NDS 10 bude, 

při předpokládané potřebě cca 1,485 mld. Kč nutných na její výstavbu, ušetřeno na 

provozních nákladech sanace a likvidace oproti variantě č. 2 cca 9,117 mld. Kč. Úspora 

vznikne jednak z důvodu kratšího trvání sanace a jednak odstavením nákladnější 

technologie NDS 6 již v roce 2016. 

Celková bilance finančních potřeb pro celý komplex sanačních technologií (při 

započtení předpokládaných výdajů na výstavbu NDS 10) je ve variantě č. 1 tedy 

o 7,632 mld. Kč výhodnější oproti variantě č. 2. Po započtení inflačních vlivů by byl 

rozdíl ještě vyšší. 

Při zohlednění nových cílových parametrů sanace stanovených AAR v roce 2010 je 

pro dosažení co nejkratší doby realizace sanace nutné ponechat v provozu, kromě 

technologií NDS 10 a NDS ML, rovněž i technologii NDS 6 (viz upravená varianta 

scénáře sanace č. 1). Přes prodloužení předpokládané doby sanace v obou variantách 

v důsledku požadavku na nižší limitní koncentrace kontaminantů ve ZTR po ukončení 

sanace a přes nezbytnost provozu technologie NDS 6 je dle mého názoru zřejmé, že 

opodstatněnost zařazení technologie NDS 10 do koncepce sanace je z pohledu snížení 

nákladů a urychlení sanačního provozu nezbytná a představuje celkovou úsporu minimálně 

7 mld. Kč. 

Mohu konstatovat, že základní cíle této disertační práce byly splněny následovně: 

 zdokumentování a posouzení rozdílných metod a způsobů sanace (sanačních 

scénářů) v rámci procesu ZNHČ po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod 

Ralskem, a to z hlediska technického provedení, celkové doby sanace, vlivu na 

životní prostředí a zejména finanční náročnosti, tzn. efektivnosti (viz kapitola 

č. 11 až 13), 

 shrnutí mých poznatků a popsání problematiky související s realizací procesu 

ZNHČ po chemické těžbě uranu v předmětné lokalitě (viz kapitola č. 8 až 10), 
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 vyjmenování platné legislativní problematiky při realizaci procesu ZNHČ 

(viz kapitola č. 7), 

 vyvinout tlak na snižování provozních nákladů a investičních výdajů v této 

oblasti, tzn. hospodárnější využití státních prostředků při zachování podmínky 

dodržení konečného termínu ukončení sanace (viz kapitola č. 11 až 13), 

 v konečném důsledku najít a zdůvodnit co nejefektivnější sanační scénář, který 

zajistí dosažení co nejvyšších úspor finančních prostředků při zachování 

účinnosti zvolených technologických postupů během realizace procesu ZNHČ 

po chemické těžbě uranu v České republice (viz kapitola 13), 

 posouzení možnosti dotěžení zásob uranu metodou podzemního vyluhování in-

situ v souvislosti se světovými cenami uranu v posledním období (viz kapitola 

č. 6). 
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ČSUP   Československý uranový průmysl 

CHS   chemická stanice 

ML   matečné louhy 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NDS   neutralizační a dekontaminační stanice 

NDS ML  neutralizační a dekontaminační stanice matečné louhy 

o. z.   odštěpný závod 

RL   rozpuštěné látky 

SLKR I  stanice likvidace kyselých roztoků – I. Stavba 

SLKR II  stanice likvidace kyselých roztoků – II. stavba 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TPL   technický projekt likvidace 

UD   Uranové doly 

UV ČR  usnesení vlády České republiky 

VŠB – TUO   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZNHČ   zahlazování následků hornické činnosti 

ZTR   zbytkové technologické roztoky 

 


