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Anotace 

V předložené bakalářské práci jsou popsány podrobnosti sanací a rekultivací 

v těžební lokalitě - Stráž pod Ralskem, a to především z hlediska nákladů. 

Veškeré práce jsou zajišťovány státní firmou DIAMO, s. p., která v této klíčové 

oblasti i sídlí. Zanalyzuji z jakých zdrojů společnost  získává finanční prostředky na 

dané činnosti a také které státní instituce jí pomáhají.  

 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, náklady, zdroje finančních prostředků, 

státní instituce 

 

 

Summary 

This thesis describes redevelopment and remediation details in mining area – 

Stráž pod Ralskem in cost view. All works are ensured by state enterprise DIAMO, 

s. p., which is also situated in this key location. I will find and analyse from which 

sources company takes all money and which institutions help or participate. 

Key words: redevelopment, remediation, financial funds sources, national 

institutions
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATSPL   Aktualizace technického projektu a sociální program 

ČNR   Česká národní rada 

ČSN EN  Česká technická norma – evropská norma 

ČR   Česká republika 

ČSUP   Československý uranový průmysl 

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

HZ   Horní zákon 

CHS   Chemická stanice 

ISL   In – situ Leaching (způsob hydrochemické těžby uranu) 

ISO   International Organization for Standardization 

    Mezinárodní organizace pro normalizaci  

MF   Ministerstvo financí 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NDS   Neutralizační a dekontaminační stanice 

OKD   Ostravsko – karvinské doly 

OPŽP   operační program Životního prostředí 

PKS   Podniková kolektivní smlouva 

s. p.   státní podnik 

SLKR   Stanice likvidace kyselých roztoků 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ÚSVTRS  Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin 

ZML   Zpracování matečných louhů 

ZNHČ   Zahlazování následků hornické činnosti 

ZP   Zákoník práce 

ZPH   Zvláštní příspěvek horníkům  
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1 Úvod, cíl práce 

Příroda a její bohatství jsou všude kolem nás. Živé i neživé věci od nepaměti 

obklopují prostředí, ve kterém žijeme. A stejně jako je potřeba udržovat rovnováhu 

v životě, je nutné udržovat rovnováhu i mezi tím, jak se lidé k přírodě chovají i jak 

na ni působí. Danou rovnováhu mezi těžbou přírodního nerostného bohatství a 

alespoň částečným obnovením dotčené krajiny v České republice zajišťuje firma 

DIAMO, s. p. 

Z původně ryze těžební a zpracovatelské společnosti se po roce 1990 stává 

organizace zabývající se zahlazováním následků hornických činností (dále jen 

ZNHČ) a sanacemi ekologických zátěží převážně po těžbě uranu i jiných surovin. 

DIAMO s. p. je státní podnik, který využívá financí získaných z těžby a zpracování 

uranových rud pro obnovování území a přírody nejen jeho rukou poznamenaných. 

Obnova probíhá za plné podpory a pomoci státu. Dotace jsou  čerpány z Fondu 

státního rozpočtu, svým podílem přispívá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 

Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a nemalé finanční 

prostředky získává z dotačních programů Evropské Unie. Rok 2013 je pro firmu 

z hlediska jejich využívání klíčový, protože velké sanace horninového a životního 

prostředí je dlouhodobou záležitostí a možnost čerpání evropských dotací končí 

rokem 2015. 

Z hlediska ničivého dopadu na životní prostředí je uranový průmysl až na 

třetím místě. Prvenství drží lomová těžba hnědého uhlí a hned za ní je hlubinné 

dobývání uhlí černého v Ostravsko – karvinském revíru. Nicméně lomová těžba 

uhlí poškozuje životní prostředí stále jen mechanicky a většinou na povrchu, 

kdežto chemická těžba uranu vyžaduje použití roztoků, které se transportují pod 

zemský povrch a následně se obohacené o uran vyvádějí zpět. Poškození je tak 

povrchové a především podpovrchové. V krajních situacích se mohou 

kontaminovat podzemní vody i okolní půda. Negativní změna chemického složení 

prostředí může vést až k fatálním důsledkům a to v říši rostlinné, živočišné i lidské. 

Kontaminace zbytkových technologických roztoků chemickými polutanty i 

radionuklidy je dlouhodobá a životu nebezpečná. Na rozdíl od sanací a rekultivací 
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oblastí s lomovou těžbou vyžaduje náprava po chemické těžbě vyšší prvotní 

investice na stanice pro neutralizaci a likvidaci kontaminovaných roztoků a i přesto 

intenzivní složitá obnova ekosystému nikdy nebude stoprocentní. Poptávka po 

uranu pro jadernou energetiku se zvyšuje, a tak je možno v budoucnu zřejmě 

počítat s opětovnou těžbou uranu na území České republiky. 

V první fázi práce bude historie a současnost firmy DIAMO, s. p., její činnosti 

a význam pro naši společnost. Po vymezení základních pojmů sanačních a 

rekultivačních prací následuje charakteristika vybrané oblasti, tj. Stráži pod 

Ralskem. Kromě geologického hlediska popíšu v kapitole i vybrané typy těžebních 

metod používaných v dané lokalitě. Po specifikaci a rozboru fází jednotlivých 

sanačních prací následuje finální část práce, která se zabývá náklady a výdaji 

spojenými s realizací výstavby technologických zařízení a sanací podzemí po 

chemické těžbě uranu.  

V závěru shrnu význam podniku DIAMO, s. p. pro životní prostředí v České 

republice od počátku jeho činnosti v oblasti obnovy území postiženého chemickou 

těžbou uranu. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Firma DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je společností pokračující 

v činnosti bývalého Československého uranového průmyslu. Její nový oficiální 

název vznikl z kombinace prvních písmen chemické sloučeniny diuranátu 

amonného, ze kterého společnost získává uranový koncentrát. Kromě těžby a 

zpracování uranových rud realizuje paralelně i zahlazování následků hornické 

činnosti (dále jen ZNHČ) a sanace ekologických zátěží z činnosti jiných 

průmyslových odvětví. Při sanačních a rekultivačních pracích klade důraz na 

zlepšování daných procesů a stará se o sociální program.  

2.1 Předmět činnosti 

Činnosti, které jsou zajišťovány firmou DIAMO, s. p. je několik. Mezi klíčové 

patří především: 

 Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 Výzkum, vyhledávání, průzkum, těžba, úprava a zpracování 

radioaktivních nerostů a ostatních užitkových surovin, včetně surovin 

dodaných, 

 Geodetické a měřičské práce, 

 Inženýrsko – geologické práce a jejich vyhodnocování, 

 Likvidační práce, sanační práce, odstraňování následků po uranové 

činnosti, 

 Technická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci vlastní 

těžební činnosti, 

 Výroba a dodávky tepelné energie, teplé vody, tlakového vzduchu, 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 Provádění inženýrských staveb, včetně technické vybavenosti, včetně 

prací, prováděných hornickým způsobem, 

 Provádění průmyslových staveb, včetně prací, prováděných hornickým 

způsobem.[15] 
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Další vedlejší činnosti, které v ČR zajišťuje a realizuje státní podnik DIAMO 

jsou: 

 Radiační monitoring a monitoring složek životního prostředí, 

 Výroba a rozvod tepla, 

 Provoz sociálního centra a báňské záchranné služby, 

 Provoz skládky komunálního odpadu, 

 Činnost mezinárodního školícího centra, 

 Sociální program zahrnující i vyplácení sociálních dávek horníkům. 

V rámci sociálního programu se společnost stará o kulturní a sociální 

potřeby svých zaměstnanců včetně jejich rodinných příslušníků. Finanční 

prostředky jsou používány na bytové účely, stravování, rekreaci, sociální půjčky 

k překonání tíživých situací či penzijnímu připojištění.  

Firma monitoruje své činnosti s ohledem na § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, zejména v oblasti radiační ochrany životního prostředí, 

s ohledem na normu ČSN EN ISO 9001:2009 a příslušná ustanovení vyhlášky 

SÚJB č. 132/2008 Sb. Firma je od roku 2007 držitelem certifikátu „Zelená firma“ a 

stará se o zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci systému EKO-KOM. 

Společnost je držitelem povolení SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření. 

2.2 Historie společnosti 

Kořeny společnosti DIAMO, s. p. sahají do období po skončení 2. světové 

války, kdy byla podepsána spolupráce mezi tehdejším Československem a 

Sovětským svazem. Tehdy vznikl uranový průmysl pod názvem Jáchymovské 

doly. Název je odvozen od města Jáchymov, známého pro svou historickou těžbu 

stříbra a uranu. Jednalo se o čistě národní podnik spadající pod Ústřední 

ředitelství československých dolů v rámci Ministerstva průmyslu.  

V 50. letech 20. století byl název zrušen a změněn na Ústřední správu 

výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS)  s 8 organizačními jednotkami 
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pro těžbu  a zpracování i pro stavební a strojírenskou činnost. Ředitelství bylo 

přemístěno z Jáchymova do Příbrami, tedy do oblasti s tehdejší nejvyšší těžbou.  

V 60. letech byl název ÚSVTRS změněn na Československý uranový 

průmysl (ČSUP), který byl podřízen Ministerstvu hornictví. Počátkem těchto let se 

roční produkce uranového koncentrátu ustálila na zhruba 2 700 tunách.  

80. léta 20. století proběhla ve znamení změn v legislativě a přinesla přijetí 

nového vládního usnesení týkající se útlumů těžby, díky kterému došlo k zásadní 

restrukturalizaci uranového průmyslu a značnému omezování všech aktivit včetně 

výroby uranového koncentrátu a privatizace činností nesouvisejících přímo 

s těžbou a zpracováním uranové rudy. 

Počátkem 90. let bylo z důvodu ukončení těžby v Příbrami znovu 

přestěhováno ředitelství, do Stráže pod Ralskem. V roce 1992 byl podnik 

Československý uranový průmysl přejmenován na DIAMO, státní podnik, Stráž 

pod Ralskem (k 1. 5. 1992). Po rozdělení Československé federativní republiky se 

stal podnik nástupcem ČSUP a vlastníkem zařízení na území České republiky. 

Státní podnik DIAMO byl založen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Postupně došlo k privatizaci a utlumování těžby uranu a hledaly se způsoby, jak 

zahladit následky předchozích činností a ozdravit okolní přírodu zasaženou 

těžebními procesy.  

Společnost se kvůli postupnému utlumování těžební činnosti začala 

orientovat i na projekty řešící ekologické zátěže v daných oblastech. Nejednalo se 

zatím o razantní zásah do uranové těžby, ale zcela jistě o významný první krok 

k lepším životním podmínkám pro lokality těžbou dotčené. V roce 2005 schválila 

vláda ČR usnesení č. 1316 řešící problematiku dotěžení zásob uranu na ložisku 

Rudná v lokalitě Dolní Rožínka, a to s platností do roku 2008. Fond národního 

majetku uhradil část nákladů souvisejících s likvidací chemické těžby uranu ve 

Stráži pod Ralskem, a to v celkové výši 1 948 miliónů Kč na realizaci investičních 

akcí, řešících důsledky chemické těžby uranu. Díky výraznému nárůstu světových 

cen uranu bylo jasné, že těžba v lokalitě Rožná odštěpného závodu GEAM Dolní 

Rožínka bude nadále pokračovat.  
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Za období 1946 – 2001 bylo v ČR vytěženo celkem 107 536 tun uranu, díky 

čemuž se naše republika zařadila mezi 10 největších uranových producentů na 

světě. V současné době je Česká republika na 14. místě. O první tři místa ve 

světové produkci uranu se pravidelně střídá Kanada, Austrálie a Kazachstán. 

Tabulka 1 Přehled největších producentů uranu v roce 2009 [t] 

Název země Objem těžby [t] 

1. Kazachstán 14 020 

2. Kanada 10 173 

3. Austrálie 7 982 

4. Namibie 4 626 

5. Rusko 3 564 

6. Niger 3 243 

7. Uzbekistán 2 429 

8. Spojené státy americké 1 453 

9. Ukrajina 840 

10. Čínská lidová republika 750 

11. Jihoafrická republika 563 

12. Brazílie 345 

13. Indie 290 

14. Česká republika 258 

Ostatní 237 

Zdroj:[http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Mining-of-Uranium/World-Uranium-

Mining-Production/] 

Činnosti spojené se sanací a rekultivací lokalit zasažených těžbou podléhají 

přísným požadavkům na ochranu životního prostředí a pro každou lokalitu jsou 

stanoveny přesné technické projekty likvidací. Vše je schvalováno Vládou ČR a 

vymezováno jejími usneseními. Firma spravuje více než 6 000 lokalit čekajících na 
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svou obnovu, provozuje 38 čistíren důlních a odpadních vod. Díky nim je zpět do 

českých toků ročně vypuštěno více než 14 mil m³ čisté vody.  

Současná organizační struktura podniku je následující: 

- ředitelství se sídlem ve Stráži pod Ralskem s odštěpnými závody 

- o. z. ODRA Ostrava 

- o. z. GEAM v Dolní Rožínce 

- o. z. Správa uranových ložisek Příbram 

- o. z. Těžba a úpravna uranu ve Stráži pod Ralskem 

Společnost DIAMO s. p. aktuálně zaměstnává 2 724 zaměstnanců, z tohoto 

počtu jich 447 pracuje v podzemí dolu Rožná v oblasti Dolní Rožínka, kde se i 

nadále těží uranová ruda. Těžba v lokalitě dolu Rožná oslavila v roce 2012 svoje 

55. výročí.    
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3 Vymezení základních pojmů z oblasti sanací a 

rekultivací 

„ Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit“  

Vznik ekologických zátěží v ČR se datuje do doby před 90. léty minulého 

století, kdy měla těžba vyšší význam než ochrana přírody a životního prostředí.  

Pojmy sanace a rekultivace nejsou vždy jednotně a jasně vyloženy a 

pochopeny. Horní zákon v § 31 odst. 5 považuje „za rekultivace a sanace všechny 

práce, které je organizace povinna učinit k nápravě škod na krajině komplexní 

úpravou území a územních struktur vzniklých v důsledku těžební činnosti“ .[2] 

3.1 Sanace 

HZ upozorňuje na zvláštní předpis v tomto paragrafu, kterým je zákon ČNR 

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu - § 8, odst. 1c , jenž 

sanace charakterizuje jako činnosti směřující k „provádění vhodných úprav 

pozemků narušených těžbou tak, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry 

byly připraveny pro rekultivaci“, pokud je rekultivace plánována. Starými 

ekologickými zátěžemi se rozumí nezabezpečené skládky, opuštěné průmyslové 

areály obsahující nezajištěné škodlivé či toxické látky a území zasažené těžbou 

nerostných surovin. Rekultivace jsou ve své podstatě součástí sanačních procesů, 

tedy procesů vedoucích k odstranění příčin a následků škod vzniklých těžební 

činností. Odstranění se týká techniky a technologických zařízení, které se 

používaly při dobývání nerostných surovin. Pokud se jedná o likvidaci 

ekologických havárií, zde se sanační práce zaměřují na odstranění látek 

s dlouhodobým negativním vlivem na životní prostředí.  

3.2 Rekultivace 

Rekultivace je soubor opatření na úpravu a zlepšení stavu území 

poškozených přírodními vlivy a vlivem člověka. V současné době je aktuální téma 
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rekultivace oblastí postižených těžbou nerostných surovin. V České republice 

vznikla povinnost rekultivací až novelou horního zákona z roku 1991. 

Rekultivace se dělí na několik typů, a to podle vzájemné návaznosti nebo 

podle využití ploch. Oba způsoby ovšem spojuje jedna zásadní věc, a to je snaha 

obnovit přírodní prostředí pro budoucí generace. Z rekultivovaného území tak 

mohou vzniknout plochy pro městskou zástavbu, lesy či pole pro zemědělskou 

činnost. Rozdělení rekultivací je podle 2 kritérií, a to podle využití ploch a podle 

vzájemné návaznosti.  

Podle využití ploch lze rekultivace rozdělit na rekultivaci hydrickou (zatápění 

vytěžených lomů, úprava a obnova říčních ekosystému), zemědělskou (zakládání 

polí, sadů a vinic postupným návozem organické hmoty s následným pěstováním 

plodin či zatravněním), lesnickou (vysazování původních dřevin a vznik nových 

lesů, zpevňování okolní půdy) a ostatní (výstavba rekreačních oblastí – jezera, 

letiště, golfové hřiště). 

Podle vzájemné návaznosti se rekultivace člení na technickou 

(vymodelování terénu s využitím těžké techniky, navážení vhodných zemin, 

hydromeliorační úpravy, výstavba komunikací) a biologickou (oživení území 

pomocí úprav vedoucích k možnosti pěstování vhodných plodin). 

Největší objem likvidačních a sanačních prací na území ČR představuje 

realizace útlumového plánu československého uranového průmyslu. Předpokládá 

se, že práce budou trvat minimálně do roku 2040 a náklady a výdaje za celý státní 

podnik DIAMO převýší 60 mld. Kč.[15] 
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4 Charakteristika vybrané lokality a vymezení sanačních 

a rekultivačních prací 

Environmentální zátěž, na kterou upínám pozornost, je způsobena těžbou 

uranu, tedy uranovým hornictvím. Tento typ dobývání má za následek především 

totální změnu rázu krajiny, radikální narušení ekosystému a přírodního biotopu a 

v neposlední řadě kontaminování životního prostředí, a to zejména vod a 

přírodních materiálů, chemickými polutanty a radionuklidy. Nejdůležitějším cílem 

sanačních a rekultivačních prací ve vybrané lokalitě je program čištění důlních vod 

a revitalizace horninového a životního prostředí zasaženého chemickou těžbou.  

4.1 Lokalita Stráž pod Ralskem 

Zkoumaná lokalita se nachází v Libereckém kraji poblíž města Stráž pod 

Ralskem. V této oblasti probíhala těžební činnost v letech 1966 – 1996, kdy byla 

ukončena rozhodnutím vlády ČR, a to ke dni 1. 4. 1996. Napomohlo tomu 

usnesení č. 170/1996 [17], kdy vzala vláda ČR na vědomí Zprávu o usnesení 

vlády č. 366/1992 k výsledkům komplexního posouzení těžby uranu na 

Českolipsku a dalšímu postupu prací pro stanovení způsobu dotěžení a následné 

sanace ložiska. Dodnes bylo chemickou těžbou vytěženo celkem 15 562 tun 

uranu. 

Geologické podmínky 

Z geologického hlediska se daná lokalita nachází na severním okraji České 

křídové tabule. Ta zabírá plochu asi 14,6 tisíc km² a rozprostírá se od Drážďan až 

po severozápadní Moravu, což je patrné z obrázku 1. Tvoří ji cenomanský a 

turonský hydrogeologický kolektor. Severočeská křída byla díky nařízení vlády ČR 

č. 85/1981 Sb. stanovena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. 
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Obrázek 1. Schématická geologická mapa české křídové pánve 

Zdroj:[12] 

V kontaminované oblasti strážského bloku se v křídových sedimentech 

nacházejí dvě zvodně – cenomanská a turonská zvodeň. Uranové zrudnění se 

nachází v bazální části cenomanských vrstev, ve kterých se vyskytuje uranová 

ruda jsou ningyoit, coffinit, uraninit a uranonosný zirkon. Jsou ve formě vrstev, 

které obsahují druhohorní kontinentální a mořské sedimenty cenomanské zvodně. 

Celková mocnost cenomanského souvrství dosahuje 100 – 150 metrů. Její stáří se 

odhaduje na 96 - 92 miliónu let. Nad cenomanskou vrstvou se je uložena vrstva 

turonská. Tvoří ji převážně jemně a středně zrnité pískovce a její stáří je 

odhadováno na 92 – 88 miliónů let. Hranicí mezi oběma vrstvami jsou 

nepropustné jílovité prachovce o síle zhruba 4 metry. 

Cenomanská zvodeň, nacházející se v hloubkách 150 – 300 m pod 

povrchem, není vodohospodářsky využívaná a je zde soustředěna převážná část 

(přes 95 %) kontaminantů z chemické těžby. Průměrný zbytkový technologický 

roztok po hydrochemické těžbě obsahuje zhruba 70 % síranů, zbytek tvoří ostatní 

látky jako hliník, železo, amonné ionty, dusičnany, uran, vápník a také těžké kovy 

a nebezpečné beryllium s arsenem. Nadložní turonská zvodeň je z hlediska zdrojů 
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pitné vody velmi důležitá. Vody turonské zvodně byly kontaminovány zejména 

úniky technologických roztoků z poškozených vrtů.  

 

Obrázek 2. Schéma oblasti – strážský blok 

Zdroj:[11] 

Celková plocha dobývacího prostoru byla 24 km², bylo zde realizováno až 

2 210 průzkumných vrtů, na 7 500 těžebních vrtů a bylo založeno 35 vyluhovacích 

polí na ploše 700 ha. V současné době zde probíhá likvidace a rekultivace 

vyluhovacích polí a sanace podzemí. Sanací se rozumí vyvádění kontaminantů na 

povrch, jejich přepracování či ekologické povrchové uložení a následné 

revitalizování životního a horninového prostředí. Doteď bylo z podzemí vyvedeno 

přibližně 400 000 tun kontaminantů.[14] 

Metody dobývání uranu byly dvě a obě měly za účel získat z křídových 

sedimentů uran ve formě uranového koncentrátu. První dobývací metoda byla 

chemická, tzv. metoda podzemního loužení uranové rudy vrty z povrchu (kyselé 

loužení) za působení loužicího činidla - kyseliny sírové a oxidační látky – kyseliny 

dusičné a druhá metoda byla hlubinné dobývání (ložiska Hamr a Křižany). 
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Obě metody vyžadovaly technická specifika, která spolu úplně 

nekorespondovala a to především proto, že metoda loužení zředěnou kyselinou 

sírovou vyžaduje co nejvyšší hladinu vody pro větší efektivitu čerpání a hlubinné 

dobývání vyžaduje osušený dobývací prostor a hladinu spodní vody co nejnižší. 

Hladina vyluhovacích polích byla v místech o více než 100 m výše než na 2,5 km 

vzdáleném Dole Hamr, což způsobovalo úniky kyselých technologických roztoků 

směrem k Hamru. K jejich omezení byla vybudována hydraulická bariéra Stráž. 

Vláčením vody do linie vrtů se mezi vyluhovacími poli a Dolem Hamr vytvořilo ve 

zvodni tlakové rozvodí. K zachycení roztoků v oblasti hlubinného dolu Hamr I byl 

v podloží vyražen systém drenážních překopů s povrchovými vrty. Společného 

použití dvou odlišných metod způsobilo velké ovlivnění kvality podzemních vod a 

životního prostředí. Při sanacích turonské a cenomanské zvodně je ročně 

vyčištěno zhruba 3,6 mil. m³ zbytkových roztoků a čistá voda je z části odváděná 

do řeky Ploučnice. 

Z hlediska zdroje uranu v České republice jsou lokality Stráž a Hamr klíčové. 

Odhaduje se, že podzemí obsahuje stále 115 tisíc tun potenciálních zásob. Ve 

srovnání se 110 tisíci tunami vytěženými za celou historii podniku se jedná o 

zásadní zdroj, který by měl v případě budoucích plánovaných otevírání uranových 

ložisek prioritní význam.[3] 

4.1.1 Hlubinná těžba 

Lokality dotčené hlubinnou těžbou jsou v blízkosti Stráže pod Ralskem dvě, a 

to Důl Hamr a Důl Křižany. Oba dobývací prostory mají společnou metodu komora 

pilíř s tuhnoucí základkou, ojediněle i stěnování či zátinkování. 

Důl Hamr byl otevřen až v roce 1972 a těžba probíhala až do roku 1993, kdy 

se těžební práce zastavily na základě usnesení vlády č. 429 ze dne 11. 8. 1993 a 

důl byl konzervován. Důl měl 4 jámy, 68 horizontálních důlních děl, hloubka 

dobývání byla až 160 m. Na území bylo vytěženo přes 13 000 tun uranu. Vytěžený 

důlní prostor byl vyplněn tuhnoucí základkou a podzemí se ještě v současnosti 

zatápí. Likvidační a sanační práce, které probíhaly mezi lety 1990 - 2001 byly 
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vyčísleny na 7,18 miliardy Kč. Důlní objekty a centrální dekontaminační stanice 

jsou připraveny k likvidaci. Část jich dnes slouží pro technologie při sanaci.  

Důl Křižany fungoval mezi lety 1982 – 1990. Jámy byly 2 a horizontální důlní 

díla měla až 24,7 km. Hloubka dobývání byla 190 m a vytěženo celkem 1 108 tun 

uranu. Když se důl likvidoval, dekontaminoval se povrch, který se i částečně 

zrekultivoval a podzemí bylo zatopeno. Opuštěné objekty se postupně likvidují. Za 

třináct let od roku 1990 se náklady na likvidaci a sanaci vyšplhaly na 53,1 mil. Kč. 

[15] 

4.1.2 Chemická těžba 

První pokusy o chemickou těžbu uranových rud proběhly na začátku roku 

1967, a to na malém vyluhovacím poli označeném VP – 3, kde bylo vyhloubeno 

celkem 12 pokusných vrtů. Pokusy proběhly úspěšně a do SSSR byl vyvezen 

první uranový koncentrát. O rok později bylo otevřeno další pokusné vyluhovací 

pole VP – 4, kde bylo pokusných vrtů už 200. Pokusů bylo celkem 6, na polích VP 

1 – 6 a díky jejich extrémně pozitivním výsledkům byla hydrochemická těžba 

schválena. Hranice těžebního prostoru jsou znázorněny na obrázku 3. Nutno 

dodat, že z hlediska porovnání s klasickou hlubinnou těžbou je chemická těžba 

podstatně levnější. 
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Obrázek 3. Oblast těžby v lokalitě Stráž pod Ralskem 

Zdroj:[15] 

Technologie chemické těžby uranu  

Technické označení postupu chemické těžby uranu je ISL. Principem je 

vtlačování loužících roztoků chemické látky do rudonosné vrstvy a to pomocí vrtů. 

Při tom se z přítomných uranových minerálů louží (rozpouští) užitková složka 

(uran). Po jejím rozpuštění se roztok přečerpá na povrch a užitková složka je 

z roztoku technologickými postupy vyseparována. Proces chemické těžby je 

nazýván loužením. Loužení je dvojího typu: 

 Alkalické karbonátové loužení za pomocí uhličitanu sodného či 

amonného v oxidačním prostředí, 

 Kyselý způsob loužení za použití kyseliny sírové, kyseliny dusičné jako 

oxidačního činidla a kyseliny fluorovodíkové jako pomocné látky 

k výplachům vrtů. 



Alena Hančarová – Sanační a rekultivační práce firmy DIAMO s. p. 

 

2014          16 1

6 

Rozdílem mezi oběma metodami je šetrnost k životnímu prostředí a účinnost 

těžby. Alkalická metoda se vyznačuje vyšší šetrností, ale nižší účinností. 

Důsledkem bylo rozhodnutí použít v lokalitě Stráž pod Ralskem metodu druhou – 

kyselou.[17] 

Problematika kontaminace lokality  

Problémem v lokalitě Stráž pod Ralskem byl především fakt, že podzemní 

voda byla díky těžbě neustále kontaminována kyselinou sírovou a dusičnou. 

Horniny obsahující uranovou rudu se nacházejí až 200 m hluboko a roztok 

čerpaný na povrch a zbavený uranu byl opět vtlačen zpět do podzemí. Do těchto 

hornin bylo za 30 let  aktivity závodu injektováno přes 4 mil. tun kyseliny sírové, 

313 000 tun kyseliny dusičné, 112 000 tun amoniaku a 26 000 tun kyseliny 

fluorovodíkové. Lidské zdraví a životní prostředí ohrožují i další látky, které nejsou 

ve srovnání s předchozími v tak velkém množství. Je to zejména arsen (532 t), 

beryllium (71 t), cer (1 140 t), kobalt (724 t) a thallium (127 t). Zasažená plocha 

činí bezmála 27 km² a ovlivněné podzemní vody přesahují objem 400 mil. m³. 

Množství látek rozpuštěných v kontaminovaných vodách je 6,07 mil. tun 

v cenomanské zvodni a 17 tis. tun ve zvodni turonské. Díky zvodnělým 

propustným vrstvám se kyselé loužicí roztoky rozšiřovaly mimo hranice 

vyluhovacího pole a ohrožovaly tak práce v hlubinném dole. Pro výrazné 

zpomalení kontaminace podzemních vod byly vybudovány nákladné hydraulické 

bariéry. Bez těchto nápravných opatření v horninovém prostředí by došlo 

k výraznému znehodnocení severočeských křídových vodních zdrojů s následným 

postupným a nekontrolovatelným rozšiřováním kontaminace.  

Rozsah kontaminace lze pozorovat na obrázku č. 4, který představuje stav 

k roku 2000. Vedle je předpokládaný stav k roku 2024, kterého chce společnost 

v oblasti Stráž pod Ralskem dosáhnout. Koncentrace výskytu kontaminantů by se 

měla postupně snižovat a v roce 2024 být na úrovni pod 30 g.l⁻¹ . Oproti původním 

hodnotám přesahujícím 80 g/l v centru kontaminované oblasti se během zhruba 

25 let podaří snížit koncentraci kontaminantů téměř na třetinu. 
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Obrázek 4 Ukázka postupného vlivu sanací na kontaminaci území v roce 2000 a 2024 

Zdroj:[13] 

Konečná fáze sanace území by měla proběhnout v roce 2037, kdy bude 

dosaženo schválených cílových hodnot, tj. 8 g.l⁻¹.[13] 

4.2 Vymezení sanačních a rekultivačních prací 

Státní podnik DIAMO se při sanacích a rekultivacích řídí v lokalitě Stráž pod 

Ralskem zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění, a to za dohledu MŽP a 

především SÚJB, který dbá na to, aby byl dodržen postup a soubor technických 

opatření dle zákona č.18/1997 Sb. (atomový zákon). 

Na základě usnesení č. 166/1991 o nerozšiřování plochy vyluhovacích polí 

do komplexního posouzení stavu a stanovení ekologických podmínek dotěžení 

ložiska, způsobu ukončení těžby a sanace ložiska bylo provedeno nespočet 

ověřovacích a výzkumných prací, které měly za úkol popsat a posoudit celou 

problematiku. Po komisním posouzení následovalo usnesení č. 366/1992, tedy 

Zpráva o důsledcích dobývání uranu chemickou těžbou na přírodní oblasti ve 

které se vláda zabývala dopadem chemické těžby na vodní zdroje. V období mezi 

lety1992 – 1994 byl vyhlášen zvláštní režim těžby zaměřený na technická a 

technologická opatření pro sanaci oblasti Stráž pod Ralskem. Toto období 

skončilo rokem 1995 vypracováním Základní koncepce sanace chemické těžby.  

V lokalitě Stráž pod Ralskem se likvidační práce soustředí především na 

likvidaci důlních děl, povrchových areálů a odvalů po průzkumu a hlubinné těžbě 
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uranu. Dále bude likvidován areál chemické úpravny a provedena sanace a 

rekultivace odkališť, která obsahují radioaktivní kaly. Významnými kroky v oblasti 

obnovy ekosystému je zejména i výstavba a provoz průmyslových zařízení, která 

vyvádějí kontaminované vody z podzemí a zajišťují jejich čištění. Část likvidace 

představuje i technologický proces zahuštění zbytkových technologických roztoků 

na odpařovací stanici, kde vznikne krystalizací kamenec hlinito-amonný, který lze 

dále průmyslově využít. Neutralizační kaly, které vznikají při zpracování 

zbytkových technologických roztoků na neutralizačních stanicích, jsou ekologicky 

ukládány na odkališti. Součástí sanačních a rekultivačních prací je i likvidování 

nepotřebných hydrogeologických, technických, technologických a průzkumných 

vrtů a v neposlední řadě i výsadba porostů jako náhrada za odlesnění hektarů 

půdy pro rozvoj a výstavbu průmyslových zařízení potřebných k těžbě.  

Hlavními cíli sanačních prací jsou: 

 úprava horninového prostředí tak, aby zajišťovalo trvalé využívání 

turonských zásob pitné vody v severočeské křídě, 

 změna povrchu vyluhovacích polí tak, aby zapadl do ekosystému 

s ohledem na plány regionálního rozvoje, 

 likvidace povrchových zařízení a vrtů. 

Při zahájení likvidace chemické těžby uranu v roce 1996 byl státní správou 

schválen souhrn podmínek, které je nutné splnit pro ukončení sanačních prací, a 

to bez rizik kontaminace pitných vod a ekosystému. Vláda uložila na základě 

usnesení vlády ČR ze dne 6. března 1996 č. 170/1996 ministru průmyslu a 

obchodu vyhlásit likvidaci chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, a to ke 

dni 1. dubna 1996, ministru životního prostředí uložila stanovit do 31. prosince 

1997 cílové limity koncentrace rozpuštěných látek ve vodě turonského kolektoru 

v závislosti na předpokládaném využití těchto vod v ovlivněné oblasti, aby mohl 

být vypracován postup pro následující fázi sanačních prací. Ministr průmyslu a 

obchodu ve spolupráci s ministry životního prostředí, hospodářství, zdravotnictví a 

předsedou Českého báňského úřadu musí vždy do 31. května kalendářního roku 

předkládat zprávu o průběhu stávajícího sanačního období. Pro sanační práce 
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jsou využívány technologie chemické stanice pro odstraňování uranu ze 

zbytkových technologických roztoků, likvidační stanice kyselých roztoků tvořené 

odparkami a linkou pro krystalizaci a rekrystalizaci kamence a tří neutralizačních a 

dekontaminačních stanic. 

Proces odstraňování uranu z roztoků probíhá nejdříve na chemické stanici. 

Jedna část roztoků je dále zpracována na odpařovací stanici. Vyčištěné vody se 

posléze vypustí do řeky Ploučnice. Při krystalizaci kamence vzniká matečný louh, 

který zpracovává neutralizační stanice NDS ML. Výstupní alkalické roztoky 

z neutralizační stanice jsou zpět transportovány do podzemí. Další část roztoků 

zbavených uranu je zpracována v neutralizační technologii NDS 6 (od roku 2006) 

a NDS 10 (od roku 2012).[5] 

4.2.1 Jednotlivé fáze sanací a rekultivací 

Sanační a rekultivační práce jsou rozděleny do jednotlivých fází. Předcházela 

jim celá plejáda systematických ověřovacích prací a analýz, která měla shrnout 

nové poznatky a skutečnosti, a tím vypracovat nezbytnou analýzu rizik. Zpráva 

byla dokončena v roce 1997 a stanovila množství zbytkové kontaminace 

v cenomanské zvodni na takové úrovni, aby nemělo negativní vliv na zdroje 

pitných vod, životní prostředí a obyvatelstvo. Cílový limit pro koncentraci 

rozpuštěných látek je 8 g/l. Pro dosažení stanoveného cíle je potřeba z podzemí 

vyvést zhruba 3,4 milionu tun rozpuštěných látek. 

Průběhy sanačních procesů jsou ale i přesto nadále sledovány, zkoumány a 

vyhodnocovány. Mezi nástroje řízení patří modelové prognózy vývoje sanace. 

Umožňují tak společnosti a dozorovým orgánům státní správy rozhodovat o 

případných dalších nápravných opatřeních a změnách technologických a 

procesních postupů. Státní podnik DIAMO realizuje zahlazování následků 

hornické činnosti s maximálním využitím stávajících technologií, a to na základě 

Ekologické smlouvy č. 02220–2005–241–S–0247/05/01 s cílem zvýšit množství 

vyvedených rozpuštěných látek z vyluhovacích polí po chemické těžbě. 

 



Alena Hančarová – Sanační a rekultivační práce firmy DIAMO s. p. 

 

2014          20 2

0 

Rok 1996 – 2001 

Rokem 1996 začala tzv. přípravná fáze pro sanaci cenomanské zvodně. 

Usnesením vlády č. 170/1996 ohledně útlumu a postupné likvidace chemické 

těžby uranu ve Stráži pod Ralskem bylo zastaveno přidávání kyseliny sírové a 

dusičné do technologických roztoků čerpaných do podzemí. Cílem přípravné fáze 

bylo především zajistit vertikální a horizontální stabilizaci zbytkových roztoků 

pomocí nově vybudované Stanice likvidace kyselých roztoků (SLKR I). 

Technologie SLKR I zahrnuje tři odparky, krystalizaci a rekrystalizaci. Konečný 

produkt na odparce je důlní voda, kamenec a zbytkové roztoky po krystalizaci 

kamence – tzv. matečné louhy. Tyto vzniklé matečné louhy společnost až do roku 

2009 čerpala zpět do podzemí.  

Společnost se také zaměřila na přípravu nových sanačních technologií pro 

rychlejší dosažení zvolených cílových limit a to pomocí technologie pro 

přepracování kamence na komerčně výhodnější produkt a likvidaci matečných 

louhů. Výsledkem byla výstavba SLKR II v roce 1999. Linka umí zpracovat 

kamenec a vyrobit z něj bezvodý síran hlinitý, který je významný v oblasti čištění 

vod procesem vločkování. Zkušební spuštění proběhlo v roce 2001.[9] 

Rok 2002 – 2011 

Kromě zkušebního provozu linky SLKR II, provozu SLKR I a CHS byl 

zahájen proces trvalého vyvádění kontaminovaných roztoků z podzemí. Další 

kroky probíhající mezi lety 2002 – 2011 jsou shrnuty v následujících bodech: 

 2003 – rozsáhlá rekonstrukce neutralizační a dekontaminační stanice 

NDS 6, která do té doby zpracovávala důlní roztoky v rámci Dolu 

Hamr I. 

 2005 – spuštění NDS 6 pro čištění kontaminovaných vod z turonské a 

cenomanské zvodně při využití odkalištních vod. Celková kapacita 

stanice je 5,5 m³.min⁻¹ . 

 2005 – schválením vládního usnesení č. 621/2005 zahájena realizace 

Sanačních vrtů – II. etapa, stavba ZML a její následné spuštění v roce 



Alena Hančarová – Sanační a rekultivační práce firmy DIAMO s. p. 

 

2014          21 2

1 

2009, Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem, SLKR II – 

konkrétně 2. etapa výstavby a stavba druhé dekontaminační a 

neutralizační stanice NDS 10.[9] 

Rok 2012 – 2015 

Během těchto let dochází k systematickému čerpání kontaminovaných vod 

z podzemí a vyváděné množství kontaminantů dosahuje průměrně 100 tis. tun 

ročně.  

Množství vyvedených kontaminantů na povrch se rapidně zvýšilo 

vybudováním neutralizační a dekontaminační stanice NDS ML koncem roku 2009. 

V tabulce č. 1 je názorně zobrazeno, jak se množství čerpaných roztoků díky 

vybudování a provozování stanice zvyšovalo. Objem čerpání zbytkových 

technologických roztoků dosahuje hodnot mezi 4,5 – 6,0 m³. min⁻¹. 

V roce 2012 byl zahájen zkušební provoz nové neutralizační a 

dekontaminační stanice NDS 10. V roce 2013 byly poprvé provozovány všechny 

vybudované sanační technologie na plný výkon, což je z tabulky patrné. 

Jako vedlejší produkt zpracování zbytkových technologických roztoků po 

jejich čerpání na povrch firma DIAMO, s . p. získává v současné době 10 – 15 tun 

uranu ročně.  

Tabulka 2 : Množství vyvedených kontaminantů 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vyvedené kontaminanty (t) 23 948 24 900 32 048 83 300 98 576 115 830 160 088 

Pramen:[10] 

Kromě čerpání a čištění kontaminovaných vod společnost pokračovala 

v likvidaci technologických a hydrogeologických vrtů, které byly nevyhovující. 

Zároveň vybudovala nové čerpací vrty obou zvodní a speciální vrty pro monitoring. 

Likvidovány byly i objekty, drobné demontáže trubních řad a technologická 
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zařízení. Probíhala i rekultivace vybraných pozemků dotčených likvidací 

povrchových areálů po chemické těžbě o rozloze zhruba 24 ha. Začátkem roku 

2012 byl vládou projednán a schválen dokument „Zpráva o výsledcích aktualizace 

analýzy rizik a jejich dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením 

důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod 

Ralskem a způsob financování pro období 2012 – 2042“, zabývající se řešením 

následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem spolu se způsobem jejich 

financování, a to po dobu následujících 30 let, tedy době, kdy je plánována 

závěrečná dokončovací fáze sanací a rekultivací. Vláda garantovala vymezení 

31,3 miliardy korun, které by měly být v pětiletých cyklech schvalovány 

ministerstvem průmyslu.[10]  

Rok 2016 – 2020 

Po roce 2016 je plánována likvidace jednotlivých vyluhovacích polí a 

koncentrace zbytkových technologických roztoků v podzemí bude rapidně klesat. 

Díky vybudování a zprovoznění nové neutralizační linky se zvýší i množství 

zpracovaných kontaminantů. I nadále budou postupně likvidovány rizikové vrty. Po 

celou dobu fáze zůstanou v provozu sanační technologie: 

 SLKR I vyrábějící 30 000 tun kamence ročně, 

 NDS 6 zpracovávající zbytkové technologické roztoky z chemické 

stanice a produkující ročně 70 000 m³ kalů po celkové neutralizaci, 

 CHS zajišťující separaci uranu rozpuštěného ve zbytkových 

technologických roztocích, 

 NDS 10 navazující na chemickou stanici a produkující neutralizační 

kaly v množství 50 tisíc m³, 

 NDS ML. 

Do roku 2018 by měla být kompletně zrealizována sanace turonské zvodně. 

V plánu je revitalizace vodního toku Ploučnice od Novin pod Ralskem po Srní. 

Rekultivace bude pokračovat v areálech po hlubinné těžbě. Na jednotlivá odkaliště 

budou ukládány neutralizační kaly o celkovém objemu 300 tisíc m³ ročně. 
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Rok 2021 – 2037 

Koncentrace rozpuštěných látek ve zbytkových roztocích výrazně poklesne. 

Bude postupně utlumena výroba kamence a odpařovací stanice by měla pomáhat 

s čištěním technologických roztoků jejich koncentrováním a následným 

zpracováním na neutralizačních stanicích. Provoz všech sanačních technologií 

bude pomalu omezován. V roce 2030 se zcela zastaví činnost SLKR I. 

V daném období klesne množství ukládaných neutralizačních kalů na cca 

200 tisíc m³ ročně a v roce 2037 ukládání kalů skončí po ukončení provozu 

sanačních technologií. 

Období po roce 2037 

Po skončení sanačních prací na cenomanské zvodni, kde je koncentrace 

kontaminantů nejvyšší, nebudou sice veškeré látky odstraněny, ale zbyde jich 

v podzemí jen malá část, která nebude již ohrožovat turonské vodní zdroje. Při 

analýze rizik vypracované nezávislou organizací byl stanoven cíl dosažení 

průměrného obsahu rozpuštěných látek, tj. 8 g/l. Tohoto cíle chce dosáhnout i 

s využitím principu imobilizace, což znamená vtláčení alkalického slivu 

z neutralizačních stanic do podzemí. To povede částečně k neutralizaci 

podzemních roztoků a ke snížení koncentrace složek v nich obsažených srážením 

v pórovém prostoru horniny. Jako imobilizační činidlo se využijí roztoky, které 

vznikají při povrchové neutralizaci odčerpávaných kyselých roztoků. Pomocí 

využití technologie imobilizace se podaří snížit náklady na sanační práce až o 

několik miliard korun. Je plánována revitalizace Ploučnice a to mezi Stráží pod 

Ralskem a Novin pod Ralskem.  

Dále je po roce 2037 naplánována demontáž zbylých zařízení, demolice 

budov a likvidace vyluhovacích polí se zbylými sanačními vrty, které nebudou 

nadále využívány pro monitorování. Případný prodejný majetek bude v rámci 

likvidace nabídnut ke koupi. Území, která projdou komplexní regenerací, budou 

prodávána zájemcům, aby se do míst, kde několik desítek let probíhala těžba 

uranu, opět navrátil normální život. 
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Celkové množství zpracovaných kontaminovaných roztoků na jednotlivých 

sanačních technologiích za období 2002 - 2042 je zobrazeno na grafu č. 1 

 

Graf 1 Celkové množství zpracovaných technologických roztoků (tis. m³) 

Zdroj:[13] 

Za celé období bude zlikvidováno zhruba 9 000 vrtů, které nebudou již 

využívány a vyvedeno na 2 milióny tun síranů z cenomanské zvodně. 
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5 Náklady spojené se sanačními a rekultivačními 

pracemi na vybrané lokalitě 

Finanční prostředky na sanace a rekultivace ve všech lokalitách 

spravovaných státním podnikem DIAMO čerpá společnost z národních zdrojů, a to 

zejména ze státního rozpočtu a výnosů z privatizovaného majetku a zisku z účasti 

státu v obchodních společnostech. Celková částka činí zhruba 3 miliardy korun 

ročně, z toho 1 miliardu korun vyplácí s. p. DIAMO na sociální program. Finanční 

prostředky z národních zdrojů poskytuje: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci zahlazování následků 

hornické činnosti, 

 Ministerstvo financí v rámci sanací a rekultivací lagun Ostramo a na 

úhradu nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické 

těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráž pod Ralskem 

z výnosů privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních 

společnostech 

 Ministerstvo životního prostředí z financování operačního programu 

Životní prostředí (OPŽP), 

 Ministerstvo kultury v rámci obnovy kulturních památek. 

Pro příkladný přehled podílení se na dotacích, které čerpal státní podnik 

DIAMO, uvádím rok 2012. Výše dotací byla 3,913 miliardy Kč. Procentuální 

rozdělení jednotlivých podílů je vidět na grafu 2. 

 

Graf 2 Dotační prostředky poskytnuté jednotlivými ministerstvy v roce 2012 [%] 

Zdroj:[vlastní zpracování] 
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Společnost si současné vytváří i vlastní zdroje financí, a to například 

z prodeje vlastního majetku nebo z jeho pronájmu. Tyto finanční prostředky jsou 

přednostně používány na proces zahlazování následků hornické činnosti. Jediná 

lokalita, která tvoří výjimku a vytváří zisk, je Dolní Rožínka, kde se v současné 

době stále těží uran a uranový koncentrát z něj získaný je prodáván firmě ČEZ, 

která jej používá pro potřeby tuzemských jaderných elektráren. V roce 2012 

koupila společnost ČEZ od státního podniku DIAMO 220,6 tun uranu. Těžba 

v lokalitě Dolní Rožínka by měla probíhat minimálně do konce roku 2014. Pokud 

srovnám cizí a vlastní zdroje, pak zdroje vlastní tvoří se svou výší 100 – 200 

miliónů korun celkem zanedbatelnou částku. 

5.1 Náklady na jednotlivé fáze sanací ve zvolené lokalitě 

Rok 1995 – 2000 

V těchto letech probíhal kombinovaný způsob financování veškerých činností 

týkajících se těžby a zpracování uranu. Prvním způsobem byly vlastní zdroje 

tvořené ze zisku z prodejů uranového koncentrátu. Druhým způsobem financování 

bylo díky prostředkům ze státního rozpočtu, které směřovaly do hrazení sanačních 

a likvidačních prací, investic a sociálního programu. Řídily se směrnicí MF č. j. 

193/45044/93 z 10. září 1993 resp. č. j. 193/56285/96 z 9. září 1996. V průběhu let 

1996 – 1997 probíhaly průzkumy a hodnocení rizik následků chemické těžby 

v lokalitě Stráž pod Ralskem, které vyústily v sepsání analýzy rizik pod oficiálním 

názvem „Komplexní model hodnocení rizika pro obyvatelstvo a životní prostředí ve 

vazbě na sanací chemické těžby v oblasti Stráž pod Ralskem“ v listopadu 1996. 

Sanační postupy v uvedené zprávě byly po realizaci ověřovacích prací potvrzeny 

usnesením vlády č. 687/2000, které dalo vzniknout dokumentu ATSPL 

(Aktualizace technického projektu likvidace a sociální program). 

Rok 2001 – 2005 

Z hlediska financování likvidačních a sanačních aktivit v dané lokalitě bylo 

v letech 2001 – 2003 postupováno stejně jako v letech předešlých, tedy pomocí 

dotací ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů. Počínaje květnem roku 2004 začaly 
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platit nové „Zásady pro přípravu, schvalování, realizaci a financování útlumu 

hornictví dle Technického a sociálního projektu likvidace a pro poskytování, 

čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na útlum a na účely předem 

schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb.“ [10] vydané MPO ČR, odborem 

hornictví, č. j. 16989/04/07200. Zásady popisují postup financování útlumu těžby a 

také pravidla čerpání finančních dotací ze státního rozpočtu. Rok 2005 byl opět 

financován vlastními zdroji firmy DIAMO, s. p. a prostředky státního rozpočtu. 

Rok 2006 - 2011 

Významným úředním krokem v oblasti řešení financování sanací a rekultivací 

v daném období bylo usnesení vlády č. 621, ze dne 25. května 2005 o použití 

finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na úhradu 

investičních nákladů spojených s likvidací chemické těžby uranu ve Stráži pod 

Ralskem v letech 2006 až 2012. Výše byla zhruba 1,948 miliardy Kč. Kromě výše 

uvedených se na financování podílely i prostředky z výnosů z privatizace, tedy 

konkrétně z výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu 

v obchodních společnostech na financování akcí spojených s nápravou škod na 

životním prostředí kvůli těžbě nerostů. Realizace probíhala na základě usnesení 

vlády č. 498/2006. V roce 2007 byly na financování použity pouze dotace ze 

státního rozpočtu a z výnosů ZNHČ. 

V roce 2008 proběhlo usnesení vlády č. 1337/2008 o zvýšení finančních 

prostředků na zajištění realizace investičních akcí řešících důsledky po chemické 

těžbě uranu ve Stráží pod Ralskem, a to z 1,948 miliardy Kč na 3,342 miliard Kč. 

V roce 2009 bylo na základě usnesení č. 1584/2009 ke Zprávě o kritické finanční 

situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické 

činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a letech následujících 

rozhodnuto, aby se výše garancí zvýšila z 3,342 miliardy Kč na 3,797 miliard Kč. 

V této době bylo schváleno i zakonzervování sanační technologie SLKR II., která 

vyráběla síran hlinitý a to k poslednímu březnu 2010. Sociální program, tedy 

výplaty rent a ZPH bylo hrazeno ze státního rozpočtu, konkrétně MF ČR. Takto je 

sociální program zahrnující výplaty rent a ZPH financován i dnes. Do sociálního 
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programu spadají i povinnosti, které vyplývají z PKS, ty jsou ale hrazeny výnosy 

z ZNHČ1, tedy vlastními zdroji státního podniku DIAMO. Jedná se o připojištění, 

tvorbu FKSP a odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění vyplácené 

zaměstnancům v souladu s PKS případně odstupné nad rámec ZP. Paralelně se 

usnesením vlády č. 1584/2009 [17] uvolnila vláda 1 miliardu Kč z výnosů a prodeje 

privatizovaného majetku a zisků z účasti státu v obchodních společnostech na 

revitalizaci Severomoravského kraje pro řešení důsledků po chemické těžbě. Rok 

2011 byl financován usnesením vlády č. 483/2010, kde byla schválena výše 

finančních prostředků 1,29 mil. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku. 

Jednalo se především o financování ekologických akcí realizované společností 

DIAMO, s. p., a zároveň schválila oddělené financování těchto činností v závislosti 

na výsledcích aktualizace analýzy rizik do výše 32 miliard Kč. 

Rok 2012 - 2013  

V září roku 2012 byla do zkušebního provozu spuštěna neutralizační a 

dekontaminační stanice NDS10, která je posledním finálním krokem k dosažení 

kompletní sanace horninového prostředí zasaženého chemickou uranovou těžbou, 

a to za předpokladu dodržení termínu do roku 2037. Celkové náklady na výstavbu 

stanice byly 1,691 miliardy Kč. Díky nové stanici bude roční množství 

kontaminantů vyvedených z podzemí navýšeno na více než 100 000 tun ročně. 

Odhaduje se, že bez její výstavby by sanační práce trvaly o 70 let déle. 

V této technologii se neutralizují a alkalizují zbytkové technologické roztoky 

vápenným mlékem a následně se odstraňuje i amoniak vodní parou. Nová 

technologie dokáže zpracovávat až 4,4 m³ . min⁻¹ zbytkových roztoků s obsahem 

rozpuštěných látek do 25 g.l⁻¹. Vedle nové stanice byla vystavena i neutralizační a 

                                            

1
 termín „Výnosy ZNHČ“ je termín, který vyplývá ze „Zásad pro přípravu, schvalování, 

realizaci a financování procesu…“ vydaných 11.12.2012 MPO ČR pod čj. 48548/12/31100 a 
platných od 1.1.2013. Ty to zásady nahradily „Zásady…“ čj. 20890/09/05100 z května 2009, které 
nahradily „Zásady…“ z dubna 2004 čj. 16989/04/07200 vydanými MPO ČR. Všechny zásady řeší 
financování ze státního rozpočtu, ale zároveň se dotýkají celého procesu zahlazování následků 
hornické činnosti a čerpání finančních prostředků z výnosů privatizace. Ač má svoje zásady, nesmí 
být v rozporu s těmito zásadami [10] 
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dekontaminační stanice matečných louhů NDS ML. Investiční výdaje na výstavbu 

byly 1,565 miliardy korun.  

Sanační a likvidační práce byly hrazeny výnosy z prodeje privatizovaného 

majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech dle usnesení vlády č. 

34/2012 [17]. Financování probíhá v plném souladu se Smlouvou o úhradě 

nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a 

souvisejících činnosti v oblasti Stráž pod Ralskem č. 5541-2012-452-S-025/12/01, 

kterou uzavřela společnost DIAMO, s. p. a MF ČR. Financování je realizováno 

také s ohledem na Zásady čerpání a kontroly užití finančních prostředků.  Čerpání 

probíhá na základě zúčtovaných a účelně vynaložených nákladů nebo účelně 

vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku v souladu 

s pravidly uvolňování, užití a kontroly finančních prostředků daných „Zásadami“. 

Rok 2014 – finální rok 2042 

Náklady na technickou likvidaci podzemí jsou vyčísleny v tabulce č. 2 

Zahrnují hlavně SLKR I, sanaci cenomanu a turonu, NDS 10 a NDS ML.  

Období Výše nákladů [mil. Kč] 

2014 1 060,141 

2015 – 2019 5 030,614 

2020 – 2025 5 938,458 

2026 – 2030 4 771,150 

2031 – 2035 3 630,732 

2036 – 2040 1 293,075 

2041 – 2042 0 

Tabulka 3 Náklady na technickou likvidaci podzemí 2014 – 2042 

Zdroj:[10] 
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Celkové náklady na likvidaci podzemí by měly v období od 2014 – 2042 

dosáhnout částky 20 664,029 mil. Kč. 

Společnost pokračuje ve financování sanačních prací díky výnosům 

z prodeje privatizovaného majetku a ziskům z účasti v obchodních společnostech. 

Prostředky k financování odstraňování ekologických škod a na zabezpečení 

sanačních a rekultivačních prací v rámci ZNHČ uvolňuje po důkladné kontrole 

realizovaných prací supervizor.     

Celkové náklady na sanační a rekultivační procesy by od roku 1996 do 

naplánovaného konce všech prací měly vzrůst na 31,705 miliard Kč, likvidační 

práce na 9,717 miliardy Kč a investice na 6,809 miliardy Kč. [15] 
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6 ZÁVĚR 

Problematiku existence ekologických zátěží začal státní podnik DIAMO 

v lokalitě Stráž pod Ralskem řešit až v roce 1996 rozhodnutím č. 170/1996. Do té 

doby nebyla otázka investic do zahlazování následků hornické činnosti prioritní. 

K současnému dni z hlediska monitoringu vlivu činnosti státního podniku 

DIAMO nedošlo k žádnému závažnému znečistění nebo poškození životního 

prostředí a stav jeho jednotlivých složek se ve spravovaných lokalitách postupně a 

trvale zlepšuje. Také nebylo zjištěno žádné překročení referenční úrovně 

z hlediska radiační ochrany. Tomuto procesu pomáhá zodpovědný otevřený 

přístup společnosti k nápravě škod vzniklých chemickou těžbou uranu a důsledný 

dozor ze strany kontrolních státních orgánů spolu s odbornou veřejností. 

Aktualizace postupu prací a zpřesňování výší finančních prostředků nutných pro 

další navazující období probíhá každých pět let za plného informování Vlády ČR. 

Zpráva, která řeší dané postupy byla zpracována už v roce 2000 v rámci usnesení 

vlády č. 687 pod názvem Aktualizace  technického projektu likvidace a sociálního 

programu (dále jen ATSPL).  

Průběh sanačních a rekultivačních prací vyžaduje odborný profesionální 

přístup kompetentních zástupců firmy DIAMO s. p. v kooperaci se stejným 

perfekcionistickým přístupem státních institucí. Lze tak docílit hladkého průběhu 

třicetiletých komplexních sanačních a rekultivačních prací v lokalitě Stráž pod 

Ralskem. Dokládá to fakt, že jen v roce 2013 proběhlo v dané lokalitě na 36 

vnějších kontrol ze strany úřadů státní správy.  

S ohledem na dosavadní průběh prací lze konstatovat, že cíle sanací jsou 

zcela plněny a to v souladu se všemi vládními usneseními, které vznikaly 

v průběhu let, a které byly včas zaktualizovány.  

V letošním roce společnost DIAMO, s. p. vyjednává o čerpání fondů z EU. 

Průběhy jednání jsou však prodlužovány složitým procesem výběrových řízení a 

námitkami ze strany uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
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(ÚOHZ). Společnost však pevně věří, že se výběrová řízení podaří úspěšně 

dokončit do konce programového období tj. do konce roku 2015. [16] 
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