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Anotace  

Předmětem mé diplomové práce je posouzení využití materiálu z odvalů po těžbě rud 

barevných kovů. Práce popisuje metody zjišťování obsahu rudy v odvalu a separace 

suroviny od hlušiny. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá hlavně separací uranových 

odvalů, které jsou lokální ekologickou zátěží, je součástí mé práce i stručné zhodnocení 

ekologického pohledu na problematiku. Součástí práce je rovněž analýza cen rud 

barevných kovů, včetně uranu a posouzení ekonomické rentability druhotné těžby rud 

z již jednou protříděného materiálu uloženého do odvalu. 

Klíčová slova: rudy barevných kovů, ložiska rud, odval, ceny rud. 

 

 

Summary 

The subject of my thesis is assessment of the use material from the spoil banks of ore 

mining nonferrous metals. My thesis describe methods for the detection the ore in the spoil 

banks and separations metal ore from waste rock. Because that the work deals mainly with 

the separations of uranium spoil banks which are local environmental problems part of my 

work is brief assessment of the ecological point of view to the issue. The thesis also 

includes analysis of the prices of ores of nonferrous metals including uranium and 

assessment of economic efficiency secondary ore mining from an already screened 

material from the spoil banks..  

Keywords: non ferrous metal ores, ore deposits, spoil bank, prices of ores. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

ČR    Česká republika 

mil.   milion 

n. l.   našeho letopočtu 

OZ   odštěpný závod 

př. n. l.   před naším letopočtem 

RMC   radiometrické centrum 

s.p.   státní podnik 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

SV   severovýchod 

SZ   severozápad 

UD   uranové doly 

 

Cizojazyčné zkratky 

EXW   ze závodu (z anglického Ex Works) 

IONEX  měnič iontů 

USD   americký dolar 

vs   versus (vyjadřuje kontrast, opozici, srovnání) 

 

Chemické značky 

Ag   stříbro 

Au   zlato 

Cu   měď 

Fe   železo 

Mn   mangan 

Pb   olovo 

Sn   cín 

U   uran 

W   wolfram 

Zn   zinek 

  



   

Fyzikální veličiny 

Bq   Beccquerel (jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření) 

Gy   Gray (jednotka absorbované dávky záření) 

m   metr 

mm   milimetr 

n   nano 

s   sekunda 

t   tuna 

µ   micro 
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1 Úvod, cíl práce 

Území Čech a Moravy vydává své nerostné bohatství již mnoho století. V raném 

a vrcholném středověku bylo České království velmocí v těžbě drahých kovů – zejména 

stříbra a ve 12. a 14. století i zlata. Dalo by se říci, že i díky nerostnému bohatství se stala 

česká knížata z rodu Přemyslovců dědičnými českými králi. 

Není neskromné prohlásit, že Čechy byly do 17. století evropskou těžařskou velmocí, 

ale s postupem času byla dříve bohatá ložiska vytěžena a de facto jediným významným 

revírem zůstal revír příbramský, kde se nalézaly zásoby polymetalických rud. České 

těžařství dostalo nový impuls s rozvojem jaderného výzkumu po druhé světové válce, 

kdy byly na našem území, hlavně na Příbramsku, Jáchymovsku a Českolipsku, objeveny 

značné zásoby uranu. Během relativně krátké doby se stala Česká republika světovou 

uranovou velmocí a zároveň hlavním dodavatelem uranu pro celý tehdejší východní blok. 

Nesmazatelnou skvrnou na historii těžby uranové rudy však navždy zůstane využívání 

politicky nevhodných osob k těžbě této suroviny v 50. letech 20. století, kdy komunistický 

režim takto decimoval a likvidoval své odpůrce, častokrát paradoxně hrdiny bojů 

2. světové války, kteří se zasloužili o porážku nacistického Německa a osvobození 

tehdejšího Československa. 

Mohutný nárůst těžby však znamenal i nárůst množství vytěžené hlušiny, kterou bylo 

třeba někam odkládat. Proto se v okolí těžebních lokalit začaly objevovat nové umělé 

terénní útvary – odvaly. Vzhledem k tomu, že ekologie byla v polovině minulého století 

ještě v plenkách, neřešila se sanace těchto hald vytěžené hlušiny, takže tyto haldy živelně 

zarůstaly nálety a stávaly se neodmyslitelným koloritem těžebních oblastí. Avšak estetické 

narušení krajiny není hlavním problémem odvalů. Větší ekologickou zátěž tvoří zbytky 

uranové rudy, které se dostaly do odvalu buď díky v počátku nedokonalým metodám 

separace, nebo i díky tomu, že do odvalu byly úmyslně vyvezeny celé vozíky uranové 

rudy, když už byl splněn plán, ale budovat v duchu doby se muselo dále. 

Po změně politické situace na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy došlo k rozpadu 

bývalého východního bloku, došlo i ke změně politiky těžby uranu. Doly byly postupně 

uzavírány a započalo se s programem sanace těžebních oblastí, tedy i odvalů. 
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Cílem diplomové práce je vyhodnocení možnosti zpětného využití vytěžených odvalů. 

Práce se zabývá zpracováním zbytkové hlušiny po těžbě uranové rudy. V současné době 

jsou některé odvaly na Příbramsku opětovně „těženy” a jejich hmota je zpracovávána 

z velké části na průmyslové kamenivo a zároveň jsou dotěžovány zbytky uranové rudy. 

V práci bude popsána základní metodika měření obsahu rudy v odvalech a následně 

pak popsány metody separace rudy od hlušiny.  

Dále bude provedena analýza cen průmyslových kovů s uvedením důvodů, proč 

se v současné době vyplatí pouze sanace a separace odvalů po těžbě uranových rud. 

Na konci práce budou popsány metody separace a ekonomické zhodnocení této 

činnosti. 
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2 Těžba rud barevných kovů na území ČR 

Vývoj hornictví jde ruku v ruce s vývojem naší civilizace. Již první lidé v době 

kamenné „těžili“, přesněji řečeno vyhledávali a sbírali nerosty dostatečné tvrdosti, vhodné 

k opracování na nejrůznější nástroje. 

2.1 Legislativa v oblasti hornictví  

V současnosti pravidla těžby surovin a nakládání s nimi vymezuje předpis 

č. 44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. Horní zákon. 

2.1.1 Horní zákon 

Účelem Horního zákona je stanovit zásady využívání nerostného bohatství zejména 

při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě 

a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti 

provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. [9] 

Horní zákon se skládá z devíti částí: 

1. Část první: Základní ustanovení §1 – §7 

2. Část druhá: Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska §8 – §10 

3. Část třetí: Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek 

§11 – §14c 

4. Část čtvrtá: Ochrana nerostného bohatství §15 – §20 

5. Část šestá: Výstavba dolů a lomů §23 

6. Část sedmá: Dobývání výhradních ložisek §24 – §33 

7. Část osmá: Jiné zásahy do zemské kůry §34 – §35 

8. Část devátá: Důlní škody a jejich náhrada §36 – §37a 

9. Část desátá: Společná ustanovení §38 - §42 

V současné době vláda ČR jedná o novelizaci tohoto zákona, která, mimo jiné, má 

měnit rozložení těžebních poplatků z vydobytých nerostů. Návrh by mohl být platný 

od 1. 1. 2016. Záleží především na rychlosti jeho projednání v parlamentu a senátu. 
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2.1.2 Historie hornických právních regulí na území našeho 

státu 

Hornictví má na našem území dlouhou tradici a proto dnes platný Horní zákon není 

první regulí vydanou pro těžbu surovin na území Čech a Moravy. 

Nárůst těžby drahých kovů na našem území přinesl nutnost úpravy právní základny. 

Do 13. století používané zvykové právo (nepsané zásady více či méně dobrovolně 

dodržované) muselo být rozšířeno a sepsáno. Tím vznikla psaná norma, tzv. hornické 

právo. 

Prvním aktem tohoto druhu bylo jihlavské městské a horní (báňské) právo z roku 1249, 

podstatně rozšířené v posledním desetiletí 13. století řadou úprav montánně-právní povahy. 

V této verzi bylo prvním kodexem svého druhu v Evropě, neboť se v něm sloučily právní 

zvyklosti alpských zemí, flanderského a dolnosaského práva s domácími zvyklostmi. Právě 

proto jsou české země nazývány kolébkou hornického práva. Jihlavské právo totiž v jádře, 

i když ještě nikoli jmenovitě, uznalo několik základních principů, především svobodu 

podnikání a ochranu majetkových práv. Stanovilo také první směrnice pro řešení sporů 

vznikajících s přechodem na hlubinné dolování. Jihlavské právo neobsahovalo ustanovení 

dvorního regálu1. Výjimku tvořilo zajištění královského práva spoluúčasti na těžbě rud 

a drahých kovů. Právo českého panovníka na řízení důlní činnosti a podílu na jejich 

hospodářských výsledcích se během 2. poloviny 13. století jen zvolna prosazovalo a bylo 

konkrétně formulováno teprve v dalším právním aktu zvaném 

Ius regale montanorum z roku 1300. [1] 

Ius regale montanorum byl nejen proklamací královských práv na kovy, ale i soubor 

norem a směrnic pro řízení a provoz báňské výroby. Kvalitu a úplnost jeho zpracování 

si lze uvědomit i z toho, že v druhé polovině 16. století byl tento zákoník přeložen 

do španělštiny a pravděpodobně byl užíván v zámořských koloniích. 

Ius regale montanorum se skládal ze čtyř částí, z nichž tři z nich popisovaly báňské 

právo a čtvrtá právo procesní. Představuje nejstarší úplnou soustavu předpisů v soudním 

řízení v českých zemích.  

                                                 
1 Zde Královský regál – monopol na těžbu 
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Tento kodex nepodchycoval jen právní zajištění těžařské činnosti (i když toto byl jeho 

hlavní význam), ale obsahoval i kapitoly a ustanovení přinášející sociální jistoty horníkům 

a zároveň i protisociální ustanovení jako zákaz spolčování a projevů společenské nevůle. 

V jeho komplexnosti ho lze považovat za první úplnou právní normu vzniklou na území 

Českého království. 

Ve 13. a 14. století byly dány základy modernímu pojetí těžby surovin. Vzrůstající 

význam Českého království, v neposlední řadě i díky velkým zásobám drahých kovů 

a jejich těžbě, která se v této době mohutně rozvíjela. Kodexy a zákoníky v této době 

vydané položily základy k občanskému a pracovnímu právu na mnoho let dopředu a České 

království bylo tak vzorem i pro ostatní evropské země. 

2.2 Historie těžby rud na území České republiky 

Za první „těžbu“ lze považovat sběr různých druhů křemenců vyskytujících 

se v třetihorních sedimentech (v Čechách), či v druhohorních jurských formacích 

(na Moravě). Kromě útvarů mramoru a vápence (těžených např. v neolitickém lomu 

na Bílém Kameni u Sázavy) byly opracovávány též kontaktní rohovce nacházející 

se ve Středních Čechách a Českém středohoří. [1] 

Nerosty již v této době nebyly využívány jen k vylepšení pracovních nástrojů 

a zbraní, ale i k ozdobným účelům.  

Již ve starší fázi pozdní doby kamenné a v jeho následných fázích 

(3900 – 2200 př. n. l.) byly vyhledávány i různobarevné jaspisy, zvláště na Kozákově 

u Turnova, vhodné pro zhotovování ozdobných předmětů. [1] 

Nerostné suroviny byly v době kamenné získávány hlavně sběrem, povrchovým 

odlamováním na výhozech, či lomovými jámami a krátkými štolami. Avšak již v mladší 

době kamenné a její pozdní éře jsou doloženy hlubinné práce dobýváním podpovrchových 

partií. Například v Tušimicích na Chomutovsku bylo zjištěno několik desítek šachtic 

o profilu 2 – 3 m, vyhloubených 3 - 4 m pískovcovým nadložím ke křemencovému 

ložisku. Z provozních a ventilačních důvodů byly zakládány v pravidelných vzdálenostech 

od sebe, propojovány chodbicemi o výšce 0,5 – 1 m a v ložisku byly raženy sledné chodby. 
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Dobývání pomocí ústupků a zakládání hlušiny ve vyrubaných prostorech naznačují 

již značné zkušenosti. [1] 

Počátky těžby barevných kovů se kryjí s počátkem výroby bronzových nástrojů v době 

bronzové, tedy přibližně 2 000 let před naším letopočtem. Rudy se však v přírodě 

nenacházely v ryzí formě. Bylo třeba je ještě dále zpracovat. Tím společně s rozvojem 

hornictví docházelo i k rozvoji hutnictví.  

Archeologové zatím nedokáží přesně zodpovědět otázku, odkud pochází měď a cín 

použité k výrobě bronzových předmětů nalezených na našem území. Výzkumy naznačují, 

že cín by mohl mít původ v cínonosných oblastech Krušných hor a také v náplavech Ohře 

a potoků stékajících do ní z těchto oblastí, kde byl kov získáván zejména rýžováním, 

ale je pravděpodobné, že na úbočích Krušných hor byla již v této době provozována 

hlubinná těžba. 

Dílčí výsledky archeologických průzkumů naznačují, že ložiska cínu v Krušných 

horách a Slavkovském lese mohla být těžena již v letech 1 200 – 750 př. n. l. 

V době železné, 650 př. n. l. – 550/600 n. l., došlo k osídlení našeho území Kelty, 

jejichž znalosti těžby a zpracování rud byly na velmi vysoké úrovni. Keltové na našem 

území přibližně v polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem začali dobývat další 

kov, kterým bylo zlato. Toto zprvu sloužilo k výrobě ozdobných předmětů, brzy se však 

stalo platidlem. 

Čechy, Moravu a Slezsko v posledních stoletích před naším letopočtem je možné 

přiřadit k legendárním evropským zemím zlata. Jeho exploatace zanechala v terénech četné 

stopy v podobě rýžovnických odvalů zvaných sejfy. V českých zemích se rýžování zlata 

soustředilo především do tří oblastí – jihočeské, středočeské a slezské, v nichž probíhaly 

práce v povodí řek Otavy, Vltavy a Opavy. [1] 

Na přelomu letopočtu byli Keltové vytlačováni Germány, zejména kmenem 

Markomanů. Při bojích byla keltská sídliště spálena a obyvatelstvo Čechy opustilo. 

Germáni však byli na nižším stupni vývoje než Keltové a nedokázali navázat na Keltský 

systém hospodářství a řemeslné výroby. Germáni ovládali naše území až do příchodu 

Slovanů kolem roku 600 n.l. 
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K obnovení rýžovacích prací ve zlatonosných oblastech Čech došlo až v období 

Velkomoravské říše a za vlády prvních Přemyslovců. Rýžovalo se především v Pootaví. 

Při rýžovištích byly také založeny osady Písek, Putim, Týn nad Vltavou, Horažďovice 

a Strakonice. 

Ze stejného období pochází i první svědectví o dobývání stříbra. Nicméně první 

skutečný doklad o těžbě stříbrných rud pochází z roku 1188 a to z blízkosti města Stříbra 

v západních Čechách. Práce na výchozech oxidačního pásma stříbro-galenitového ložiska 

na svahu údolí řeky Mže neměly dlouhého trvání. Při povýšení osady na město v roce 1250 

již není o stříbrných dolech ani zmínka. [1] 

Jsou nepřímé důkazy, že těžba stříbra v 11. a 12. století nebyla v našich zemích příliš 

rozvinuta. Například v roce 1188 nemohl Přemysl Otakar I. shromáždit 6 000 hřiven 

stříbra, které si německý císař vynucoval za jeho uznání českým králem. Naopak, 

již koncem 13. století bylo toto množství stříbra výsledkem několikaměsíční těžby.[1] 

V období na přelomu 1. a 2. tisíciletí také došlo k obnově ložisek cínu, které již dříve 

těžili Keltové. Cín byl také v této době předmětem vývozu do východní Evropy. 

V počátcích těžby byly rýžovány náplavy v povodí řeky Teplé ve Slavkovském lese 

a v povodí Ohře. Nález ložisek ve východní části Krušnohoří v okolí Krupky ve 13. století 

přispěl k rozvoji hlubinné těžby. Stoupající poptávka po cínu vedla i k otevření nových 

rýžovišť ve výše uvedených oblastech i ve vyšších částech Krušných hor. Například 

dodnes jsou patrné odvaly po rýžování cínu v okolí Božího Daru.  

Není nadsázkou, že do počátku 13. století byla v českých zemích objevena většina 

hlavních ložisek užitkových kovů a zlata (nikoli však stříbra). Byla ovšem dobývána 

úměrně jejich potřebě a produkce jen mírně překračovala hranici místní využitelnosti. 

A přece práce na nich představovala začátky hornické profese, jejíž výjimečnost bude 

jen o několik desetiletí později právně zakotvena v tzv. horních, neboli báňských řádech. 

[1]  

Ve druhé polovině 13. století byla objevena stříbrnorudná ložiska 

na Českomoravském pomezí v okolí dnešní Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Přibyslavi. Tento 

objev přilákal značné množství horníků a těžba nemalou měrou přispěla 

ke kolonizaci tohoto kraje. Nejvýznamnější pro českou ekonomiku však byl v této době 

objev stříbrných ložisek v okolí Kutné hory kolem roku 1250. Jednalo se o nejbohatší 
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ložisko stříbra na území tehdejšího Českého království. [1] Přehled ročního výtěžku 

Kutnohorských dolů je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 1: Průměrný roční výtěžek Kutnohorských dolů v letech 1250 - 1420 

Období těžby Průměrný roční výtěžek Kutnohorských dolů [t] 

1250 – 1278 4 - 5 

Počátek 14. století 10 

1300 – 1350 20 

Souhrnně 1250 – 1420 2 060 

Zdroj [1] 

Dalším významným dolem, který byl v prvních desetiletích 14. století otevřen, byl důl 

Příbram, kde se stříbrná ruda těžila donedávna. 

Od doby bronzové lidé získávali kovy zejména rýžováním. Avšak přibližně ve 13. 

století byly povrchové zásoby kovů takřka vyčerpány, muselo být tedy přistoupeno 

k jinému druhu dobývacích metod, tedy k hlubinné těžbě.  

Hlavními důlními díly ve zlatorudných a stříbrnorudných žilách byly jámy hloubené 

po jejich úklonu a štoly vedené napříč žilného systému a po jeho směrech. Již ve 13. století 

byly nalezeny doklady o tzv. dědičných štolách se spádem přiblížení 1:100 m, ražené 

zpravidla z nejhlubších míst terénu pod důlní díla, aby zajistily jejich odvodnění a pomocí 

světlíků i odvětrání. Tímto způsobem bylo možné již ve 14. století těžit zrudněné partie 

v hloubkách až několika set metrů pod povrchem. Dobývací metodou bylo sestupkování, 

tedy dobývání po úklonu ložiska. Není však vyloučeno, že podle povahy zrudnění byly 

používány také jiné způsoby, snad již s pomocí výstupků. [1] 

Se změnou techniky dolování dostály změny i techniky používané na povrchu. 

Pro vytahování košů s rudou se začaly používat žentoury poháněné koňskou silou namísto 

ručních vrátků a tato ruda již nebyla drcena ručně palicemi, ale za pomoci vodou 

poháněných mlýnů. 
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2.3 Těžba uranových rud na území Čech 

Ložiska uranu se na území Čech nacházela ve čtyřech hlavních lokalitách: 

1. v okolí Jáchymova a Horního Slavkova; 

2. na Českolipsku v okolí Stráže pod Ralskem; 

3. na Příbramsku; 

4. na Vysočině, kde je v současné době jediný aktivní uranový důl v Dolní Rožínce. 

2.3.1 Historie těžby uranu v Čechách 

Po druhé světové válce se stal uran díky jadernému programu východních 

i západních mocností strategickou surovinou. Tuto skutečnost ještě umocňoval fakt, 

že uran bylo možné použít jak pro mírové, tak pro válečné účely – výroba elektrické 

energie v atomových elektrárnách vs. jaderná bomba.  

K výraznému nárůstu produkce uranu došlo na našem území letech 1946 – 1956, kdy 

byla díky novým průzkumným metodám nalezena bohatá ložiska tohoto kovu v okolí 

Horního Slavkova a Příbrami. 

Nejvyšší těžby 3 036 tun uranu bylo dosaženo již na konci padesátých let. V tomto 

období byla také těžba uranu doprovázena největšími objemy hornických prací. V letech 

1951 - 1955 vzrostla těžba ve srovnání s obdobím druhé poloviny 40. let 20. století 

desetkrát a v letech 1956 - 1961 dokonce čtyřiadvacetkrát. Od počátku šedesátých let 

se těžba stabilizovala na přibližně 2 700 tun uranu ročně, i když na její průběh 

a technologické postupy působily výrazně přechody na ložiska s odlišnými 

báňsko-geologickými podmínkami, viz Graf 1. 
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Graf 1: Vývoj těžby uranu na území České republiky v letech 1946 – 2007 

Zdroj: [Diamo s.p.] 

 

K silnému útlumu těžby došlo po roce 1989, kdy byl vyhlášen útlumový program. 

Během útlumu v následujících pěti letech (1990 – 1994) poklesla těžba na hodnotu 

přibližně 600 tun uranu za rok.  

Na tomto objemu se především podílí poslední činný uranový důl na území České 

republiky, kterým je ložisko Rožná, a částečně i čištění technologických roztoků z ložiska 

Stráž pod Ralskem, kde se uran dobýval metodou podzemního loužení uranové rudy vrty 

z povrchu.[13] 
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2.4 Ložiska rud a kovy těžené na území České republiky 

Většina rudného bohatství je na našem území již vytěžena. Zlatým věkem pro těžbu 

neželezných rud na našem území bylo období 12. – 17. století, kdy byly Čechy těžařskou 

velmocí. 

V současnosti jsou zásoby rud na našem území, až na výjimky, řazeny 

jako nebilanční2. Významnější množství bilančních zásob3 je vykazováno pouze 

u zlatonosných rud. 

Historicky významná byla na území České republiky těžba polymetalických rud, 

z nichž se získávalo stříbro a počínaje 16. stoletím k tomu přibyla těžba olověných 

a později i zinkových rud. Některé důlní revíry, jako například jihlavský, 

nebo havlíčkobrodský, mají již pouze historický význam, ale kutnohorský a příbramský 

revír si udržely významné postavení až do 20. století. 

Tabulka 2: Přehled počtu ložisek a bilančních zásob vybraných rudních surovin v ČR  

Ložiska rudy Fe Mn Cu Pb Zn Sn W Ag Au 

Počet ložisek celkem 1 3 5 8 9 6 13 9 23 

V současnosti těžená 

ložiska 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem [tis. t] 15 000 
139 

000 
51 152 477 174 0,533 0,533 0,243 

Bilanční zásoby [t] 0 0 0 0 0 3 014 0 0 49 

Zdroj: [3] 

2.4.1 Zlato 

Území českého masivu je významné akumulacemi primárních i sekundárních ložisek 

zlata. Ve středočeské oblasti představuje takový komplex proterozoického stáří jílovské 

pásmo s převahou Au – křemenné mineralizace (ložiska Jílové, Mokrsko, Čelina). 

V oblasti Jeseníků se jedná o devonský vulkanismus s Au zrudněním spjatým z kyzovými 

polymetalickými ložisky stratiformního typu (Zlaté hory – západ). Z prozkoumaných 

                                                 
2 Nebilanční zásoby jsou zásoby, které jsou netěžitelné z důvodu nerentability, špatných geologických 

podmínek, odpisu zásob apod. 
3 Bilanční zásoby jsou zásoby vytěžitelné a dostupné. Jejich těžba je rentabilní. 
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ložisek rud Au vykazuje podstatné zásoby (až přes 120 tun4) ložisko Mokrsko, evidovaná 

jsou dále ložiska v Kašperských horách, Zlatých horách a Středočeské pahorkatině. [3] 

 

Obrázek 1: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje zlata České republiky 

Zdroj [7] 

1 - Břevenec, 2 - Jilove u Prahy, 3 - Kašperske Hory, 4 - Mikulovice u Jesenika, 5 - Modlešovice, 6 - Mokrsko,  

7 - Mokrsko-vychod, 8 - Podmoky, 9 - Prostředni Lhota-Čelina, 10 - Smolotely-Horni Lišnice, 11 - Sucha Rudna-střed, 

12 - Vacikov, 13 - Voltyřov, 14 - Zlate Hory-vychod. 15 - Zlate Hory-Zlaty potok 

 

V souvislosti s růstem ceny zlata od roku 2005 zpracovala Česká asociace ložiskových 

geologů studii „Vyhodnocení významu zdrojů zlatonosných rud ČR v současných 

ekonomických podmínkách“. Tato studie oceňuje celkový surovinový potenciál zlata 

ČR na 392 tun kovu. [4] 

Přestože Česká republika vlastní až 380 tun zlata v geologických zásobách 

a prognózních zdrojích primárních ložisek, které jsou jedny z největších v Evropě, není zde 

žádný aktivní zlatodůl. Podle ceny zlata na světových trzích v roce 2015, hodnota tohoto 

surovinového potenciálu dosahuje cca 400 miliard Kč. Jeho racionální využívání by při 

dobré environmentální kontrole umožnilo dlouhodobé zajištění domácí spotřeby zlata 

a přineslo nemalé finanční prostředky pro obce i stát. [4] 

                                                 
4 Zdroj technet.idnes.cz 

http://technet.idnes.cz/cena-zlata-bude-stoupat-protoze-nenachazime-dost-novych-zasob-pb5-/tec_technika.aspx?c=A120327_164822_tec_technika_mla
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2.4.2 Stříbro 

Ložiska stříbrných rud na území ČR jsou vázána jako izomorfní příměsi v sulfidech 

polymetalických rud, především v galenitu. Řada dnes opuštěných ložisek Pb – Zn - Ag 

rud v historických revírech, jako např. ložiska na Kutnohorsku, Jihlavsku, Příbramsku, 

Jáchymovsku, či okolí Stříbra, byla v minulosti významným zdrojem evropského stříbra 

a představuje klasické ložiskové typy. Část stříbra byla dříve získávána těžbou bohatých 

polymetalických Pb - Zn rud (Zlaté hory, Horní Benešov a Horní město) a U - Ag rud 

(Příbramsko). [3] 

Obrázek 2 zobrazuje výhradní evidovaná ložiska a vytěžená ložiska stříbra na území 

ČR.  

 

Obrázek 2: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje stříbra České republiky 

Zdroj [7] 

Výhradní evidovaná ložiska: 1 - Horní Benešov, 2 - Horní Město, 3 - Horní Město-Šibenice, 4 - Kutná Hora,  

5 - Oskava, 6 - Ruda u Rýmařova-sever, 7 - Zlaté Hory-východ 

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje: 8 - Přibramsko, 9 - Jachymovsko, 10 - Havličkobrodsko, 11 - Jihlavsko,  

12 - Ratibořske hory + Stara Vožice, 13 - Rudolfov, 14 - Střibro, 15 - Hrob + Mikulov, 16 - Nalžovske hory,  

17 - Vejprty + Hora sv. Kateřiny 
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2.4.3 Cín 

Ložiskové zdroje cínu (viz Obrázek 3) jsou až na výjimky soustředěny v Krušných 

horách (Cínovec, Krupka, Rolava, Přebuz), Slavkovském lese (Krásno, Horní Slavkov) 

a jejich podhůří, kde byly od středověku využívány. Mimo tuto oblast jsou evidována 

ložiska u Nového Města pod Smrkem. Historicky se těžba cínových rud soustředila 

na území Českého masivu na sekundární (rozsypová) ložiska a postupně přecházela 

na primární. Cínonosná rozsypová ložiska krušnohorské oblasti jsou dnes již v podstatě 

vytěžena. Nevytěžena zůstala pouze malá množství ložisek ve Slavkovském lese a jeho 

podhůří. Při těžbě cínu byl jako vedlejší produkt získáván wolframitový koncentrát 

(např. v lokalitách Cínovec a Krásno). [3] 

 

Obrázek 3: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje cínu České republiky 

Zdroj [7] 

1 - Cínovec-jih, 2 - Krásno, 3 - Krásno-Horní Slavkov 
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2.4.4 Měď 

Ložiska Cu rud jsou na území ČR různorodá. Nejvíce byla těžena vulkano-

sedimentární ložiska kyzové formace (zlatonosný rudní revír), kde je zrudnění vázáno 

na vulkanicko-sedimentární komplex vrbenských vrstev devonského stáří. V minulosti 

byly také ověřeny polohy monometalických měděných rud (chalkopyrit) na ložisku Tisová 

u Kraslic. Zdejší těžba (s obsahem až 1 % Cu) byla zastavena v roce 1973. Méně 

významné výskyty jsou dále zmapovány na mnoha dalších lokalitách v Českém masivu. 

[3] 

Následující obrázek 4 zobrazuje výhradní evidovaná ložiska mědi na území České 

republiky. 

 

Obrázek 4: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje mědi České republiky 

Zdroj [7] 

1 - Křižanovice, 2 - Kutná Hora, 3 - Zlaté Hory-Hornické Skály, 4 - Zlaté Hory-východ 
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2.4.5 Mangan 

Akumulace Mn rud byla na území ČR významná v regionu Železných hor (vulkano-

sedimentární ložiska). Historicky významné bylo těžené ložisko Chvaletice, kde ruda 

obsahovala 12 – 13% manganu. Od počátku 50. let 20. století do ukončení těžby v roce 

1975 zde byl získáván pyrit jako surovina pro chemický průmysl. Souběžně těžené rudy 

manganu nebyly pro nedořešenou technologii zpracovávány. Ostatní výskyty 

manganových rud nemají v ČR ekonomický význam. [3] 

 

Obrázek 5: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje manganu České republiky 

Zdroj [7] 

1 – Chvaletice, 2 - Chvaletice-odkaliště 1,2, 3 - Řečany-odkaliště 3 

2.4.6 Zinek 

Součástí polymetalických rud byly také rudy zinku, nejčastěji jako součást 

Pb – Zn – Ag - Cu rud hydrotermárního, nebo vulkano-sedimentárního typu. Významný 

podíl Zn rud, představovaných převážně staferitem, byl dříve získáván například 

na ložiscích v okolí Příbrami, viz Obrázek 6. [3] 
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Obrázek 6: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje zinku České republiky 

Zdroj [7] 

1 - Horni Benešov, 2 - Horni Město, 3 - Horni Město-Šibenice, 4 - Křižanovice, 5 - Kutná Hora, 6 - Oskava, 7 - Ruda u 

Rýmařova-sever, 8 - Zlate Hory-vychod 

2.4.7 Uran 

Významné postavení mezi ložisky rud v ČR mají ložiska uranu. Český masiv 

je klasifikován jako jedna z největších uranonosných provincií v Evropě. Uran netvoří 

obvykle souvislá ložiska jako jiné kovy. V horninách je většinou rozptýlen a právě pro tuto 

vlastnost se dají jeho skutečné zásoby jen velmi těžko odhadnout. Uranové rudy obsahují 

kromě uranu samotného i jiné radioaktivní látky z jeho rozpadové řady. Z důvodů nízkého 

obsahu uranu v rudě, navazuje na těžbu uranu fáze jeho nákladného zpracování za účelem 

získání vyšší koncentrace uranu. Ložiska uranu lze na území ČR rozdělit na endogenní 

a exogenní. Mezi endogenní ložiska patří ložiska v tektonických zónách a žílách 

krystalických hornin Českého masivu (Rožná, Olší, Zadní Chodov), žíly v horninách 

geosynklinálního patra vázané na velké granitoidní vrstvy (Příbram, Jáchymov, Horní 

Slavkov) a ložiska v tektonických zónách a žílách ve variských granitoidech například 

na ložisku Vítkov v západních Čechách. Exogenní ložiska jsou koncentrována 

v křídových sedimentech (např. v pískovcích na Českolipsku). [3] 

Česká republika v současné době těží rudu z dolu Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku. 

Kromě toho má dalších sedm významných uranových ložisek, z nichž pět leží 

v Libereckém kraji. Celkem z nich lze vytěžit až 56 tisíc tun uranu. [5] V souvislosti 
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se změnou Státní energetické koncepce se stále více hovoří o obnovení těžby uranu 

v lokalitách, kde byl již dříve těžen. 

 

Obrázek 7: Evidovaná ložiska a ostatní zdroje uranu České republiky 

Zdroj [7] 

Výhradní evidovaná ložiska: 1 - Rožná, 2 – Brzkov, 3 - Břevniště pod Ralskem, 4 - Hamr pod Ralskem, 5 - Jasenice-

Pucov, 6 - Osečná-Kotel, 7 - Stráž pod Ralskem 

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje: 8 - Příbram, 9 - Jáchymov, 10 - Zadní Chodov + Vítkov 2, 11 - Olší, 12 - Horní 

Slavkov, 13 - Okrouhlá Radouň, 14 - Dyleň, 15 - Javorník, 16 - Licoměřice-Březinka, 17 - Radvanice + Rybníček + 

Svatoňovice, 18 - Předbořice, 19 - Hájek + Ruprechtov, 20 - Chotěboř, 21 - Slavkovice, 22 - Mečichov-Nahošín 

Ve Stráži pod Ralskem je uran získáván jako vedlejší efekt čištění podzemních vod 

a technologických roztoků v rámci likvidačních prací a rekultivací po těžbě in situ 

loužením uranových rud přímo v ložisku. 

Bilanční zásoby uranu v České republice jsou uvedeny v tabulce 3. V současné době 

vedou příznivci i odpůrci těžby dialog o pokračování těžby v Rožné 

a o znovuobnovení těžby v bývalých dolech, kde hlavně na Liberecku zůstalo 

nezanedbatelné množství této strategické suroviny. 

Ložiska uranu v Libereckém kraji jsou jediná významná ložiska uranu 

v ČR z pohledu množství ověření zásob. ČR má vlastní jaderné elektrárny a je naprosto 

zřejmé, že se bez nich do budoucna neobejde. Je tedy věcí strategického významu pro stát 

mít pro tyto elektrárny také dostatek uranu, a to alespoň v těžitelných zásobách. [5] 
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Tabulka 3: Zásoby uranu v ČR 

Oblast Bilanční zásoby [tis. tun] 

Rožná (Vysočina) 0,5 

Brzkov - Věžnice (Vysočina) 3,1 

Mečichov (Jihočeský kraj) 1,2 

Hamr (Liberecký kraj) 25,0 

Stráž (Liberecký)  5,0 

Osečná - Kotel (Liberecký) 15,0 

Břevniště (Liberecký) 4,2 

Hvězdov (Liberecký) 2,0 

Celkem 56,0 

Zdroj: [5] 

 
V současné době se také jedná i o otevření nového dolu na Vysočině nedaleko dolu 

Rožná. V této lokalitě je již zavedena infrastruktura nutná pro uranové doly. Návrh 

otevření nového dolu má podporu Vlády ČR. Tento záměr by měly projednat dotčené obce 

i kraj. [6] 
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3 Metody zjišťování množství kovu v odvalu 

Metody zjišťování kovnatosti rudy se vyvíjely společně s vývojem technologií 

od nejjednodušší mechanické separace až po v současnosti užívané scintilační detektory. 

3.1 Metody zjišťování kovu v odvalech 

V současné době lze hovořit v ČR jen o zpracování odvalů uranové rudy, protože 

nekontaminované odvaly po těžbě rud drahých kovů již byly v minulosti použity na výrobu 

stavebního materiálu. 

Geologický průzkum, přesněji zjištění koncentrace kovu v odvalu, je prvotní činností, 

kterou je třeba provést. Teprve na základě výsledků tohoto průzkumu se přistoupí, 

či nepřistoupí k vytěžení zbytkového kovu.   

Zásadním problémem všech metod zjištění zbytkového kovu (rudy) spočívá v nízkých 

koncentracích kovů, které zůstaly v původních odvalech po těžbě. Množství zbytkových 

rud závisí na způsobu primární separace spojené s těžbou nebo v následných 

zpracovatelských technologiích. Tedy v případě, že šlo o metody mechanické.  

Mechanické metody lze v zásadě rozdělit na dva principy. Prvním principem 

je separace při dobývání, což je způsob, který představoval v drtivé většině optické 

rozlišování rudy od hlušiny. To znamená, že ruda se lišila od hlušiny barevně, strukturou, 

tvrdostí apod. Výjimku tvoří kovy, které se vyskytují nasintrované v jiném minerálu. Tato 

metoda se používá např. u polymetalické rudy – skupina transuranů v Dolní Rožínce. Zde 

se metoda primárního třídění prováděla dozimetrickým měřením na čelbě. Dobývání 

se pak provádělo selektivním odstřelem rudy a následně hlušiny. 

Druhým, principem je mechanická separace následně po vytěžení. 

Mechanické metody se používaly jen u kovů, které měly nízkou koncentraci v mateční 

hornině. Náklady na další zpracování by byly příliš vysoké a výsledný produkt – kov byl 

tak neprodejný. Jen vzácně se vyskytovaly rudy barevných kovů v takové čistotě, 

že nebylo nutné je nadále upravovat. Příkladem jsou uranová ložiska Příbram – Bytíz  
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BT 3, Bytíz BT 45, kde mocnost ložiska a jeho čistota byla natolik dobrá, že se kusy rudy 

ukládaly do přepravních beden a exportovaly k chemickému zpracování bez dalších úprav. 

V ostatních případech, zejména při těžbě stříbra, niklu, olova, zlata, bylo nutné vytěženou 

rudu mechanicky zpracovávat. Pro tento případ bylo nutné použít různé druhy vibračních, 

flotačních a gravitačních metod. Výjimku opět tvoří radiometricko6 - mechanická metoda 

následné separace uranových rud. Během rozšiřování těžby uranu v poválečných letech 

se postupně měnila i metoda následného třídění. Jak už bylo řečeno, v prvním období, kdy 

ložiska v Jáchymově a Příbrami obsahovala mocné sloje, především obsahující smolinec, 

sbírala se ruda ručně přímo v podzemí.  

Snížením kvality rudy, kdy se začaly těžit i jiné horniny, nežli původní jáchymovský 

smolinec, došlo k požadavku třídit rudu jiným způsobem nežli opticky, a to ručně. Byla 

vyvinuta technologie, kterou se změřila intenzita třídění pomocí scintilačních7 detektorů, 

a na základě vyhodnocení signálu došlo k mechanické separaci.  

Separační technologie se vždy skládala ze tří základních částí: detektor, 

vyhodnocovací automatika a mechanická separace.  

1. Detektor 

Ve všech doposud používaných technologiích se detekce prováděly pomocí 

scintilačních detektorů převážně ruské produkce. Scintilační detektor se skládá 

ze dvou hlavních částí a to z monokrystalu a fotonásobiče. Právě vlastnosti 

monokrystalu jsou rozhodující pro rychlost vyhodnocení signálů a celkovou 

citlivost detekce. Monokrystal, u ruských sond tvořený s jodidem-sodno-draselným 

má mimo fyzikální vlastnost zachytit beta a gama záření, kdy toto záření na krátký 

okamžik, řádově milisekundy, vychýlí valenční elektron, který vzápětí přejde 

na standardní orbitu a přitom vyzáří foton. Fotonový záblesk má ekvivalentní 

energii, podle které lze rozeznat intenzitu záření původního zdroje. Foton 

je zachycen fotonásobičem a jeho energie je převedena na elektrický signál. Tato 

detekce je tedy velmi rychlá a velmi citlivá. Je možné zachytit na úrovni řádově 

nGy, respektive v desítkách Bq , tedy i intenzitu např. kosmického záření.  

                                                 
5 Bytíz BT3, Bytíz BT4 je označení důlního díla, druh žíly. 
6 Radiometricko-mechanická metoda je způsob separace, při které nejprve proběhne měření obsahu rudy, 

pak následuje proces oddělení uranové rudy. 
7 Scintilace je jev, při kterém vznikají slabé světelné záblesky (pulsy světla) v některých látkách při dopadu 

ionizujícího záření (krátce po průchodu ionizované částice). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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2. Vyhodnocovací automatika 

Signál z fotonásobiče je nutné zpracovat tak, aby se vyloučily poruchy, jiné druhy 

záření apod. Automatika používaná na původních separačních technologiích byla 

velmi jednoduchá a měla řadu nectností. Hlavním problémem byla neschopnost 

rozeznat silný zářič – rudu umístěnou pod vrstvou hlušiny. Druhým nedostatkem 

detektoru byla závislost na teplotě, respektive závislost napájecího napětí 

fotonásobičů na teplotě okolí. Tyto nedostatky umožňovaly detekci jen velmi 

hrubou, kdy se vyhodnocovaly jen celé důlní vozíky, tzv. huntíky, o obsahu 

přibližně 1 t materiálu. 

3. Mechanická separace 

Na většině uranových šachet se používalo mechanické přestavění výhybky 

kolejiště podle naměřené hodnoty záření a to vždy pro jeden důlní kolejový vozík. 

Separace tedy probíhala na úrovni jedné tuny materiálu. V jediném případě byla 

uvedená detekční technologie doplněna citlivější metodou separace. V závodě 

RMC – Bytíz, jako součásti koncernu Uranových dolů, se namísto elektronicky 

ovládané výhybky vyvinula a postavila technologie, která byla schopná rozlišit 

a separovat cca 20 – 30 kg rudy. Princip detekce zůstal stejný s tím, že se počet 

detektorů zvýšil o 3 – 5 kusů a ruda se detekovala na pásovém dopravníku 

a separaci provádělo „vzduchové dělo“, které „sfouklo“ rudu, nebo hlušinu z pasu. 

Tato technologie, i přes počáteční nedostatky, umožnila třídit těžené minerály 

a následně separovat zbytkovou rudu tak, že hlušinu bylo možné použít do staveb, 

ovšem s jistým omezením, které se týkají extravilánu8 obcí, lesních a vojenských 

cest apod. 

Uvedené metody tedy významným způsobem ovlivnily množství kovu, který se dostal 

do odvalů. Důležitým poznatkem pro to, aby vůbec bylo možné zjistit množství kovu 

v odvalech pro další využití, byla kilová cena výsledného kovu. Základní přehled cen kovů 

je uveden v následující tabulce č. 4. 

  

                                                 
8 Extravilánem je označováno území, které leží mimo zastavěné území obce, tedy mimo její intravilán. 
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Tabulka 4: Ceny kovů k 5.3.2015 

Kov Cena [Kč/kg] 

Ag 12 824,00 

Au 950 470,00 

Ni 33 260,00 

Pb 425,00 

U 2 061,90 

Zn 4 955,00 

Zdroj: [17] 

 

Z přehledu cen barevných kovů je zřejmé, že následné zpracování odvalů po těžbě 

má význam jen u kovů s vysokou kilovou hodnotou a koncentrací vyšších hodnot. 

Z těchto důvodů zcela postrádá smysl zabývat se dodatečnou těžbou kovů jako 

je olovo, zinek, nikl. Dodatečná těžba má význam jen pro vzácné kovy a uran. 

Výchozí přehled je třeba posoudit s ohledem na přesnost původní separace. Jednotlivé 

metody třídění popsané v jednotlivých kapitolách je možné vyhodnotit tak, aby se odhadlo 

výsledné procento uložených kovů v odvalech, což je uvedeno v tabulce č. 5. 

Tabulka 5: Tabulka zbytkových kovů v odvalech na základě přesnosti separačních metod 

Kov Metoda třídění 
Odhad koncentrace 

kovu v odvalu [%] 

Ag ruční separace při těžbě 0 - 0,3 

Au ruční separace při těžbě 0 - 0,5 

Ni ruční separace při těžbě 0 - 2 

Pb ruční separace při těžbě 0 - 2 

U mechanická separace radiometrickým měřením 0 - 2 

Zn ruční separace při těžbě 0 - 2 

Zdroj: [materiály společnosti Ecoinvest Příbram s.r.o.] 

 

Pro určení reálné hodnoty zbytkového kovu v odvalech je třeba původní odhad 

korigovat o materiál, který se na skládku dostal při přípravných a průzkumných pracích. 

Jedná se o zcela hluchý materiál vzniklý ražbou přístupových chodeb, odvětrávacích 

komínů, překopů, průzkumných štol, technologických prostor apod. V současné době není 

možné tento objem seriózně stanovit, protože jednak nejsou k dispozici údaje o délce 

a objemu těchto důlních děl, a jednak se prvotní materiál často použil při výstavbě 
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povrchových objektů dolu (komunikace, základy staveb apod.). Tabulku odhadů zbytkové 

rudy bude tento hluchý materiál ovlivňovat, a to tak, že skutečné hodnoty budou výrazně 

nižší. 

Dalším výrazným omezením pro zjišťování efektivnosti možné recyklace původních 

odvalů je skutečnost, že některé odvaly jsou příliš malé nebo zcela rozebrané (Krásná 

Hora – zlato, antimon, Příbram – Rudné doly – olovo, nikl, stříbro). 

Metody zjišťování zbytkového kovu v odvalech lze charakterizovat na základě 

fyzikálních principů: 

 sběr vzorků – ruční 

 vrty 

 měření fyzikálních veličin 

 rozbor vody 

Pro účely zjišťování obsahu zbytků rudy je třeba respektovat základní principy 

statistiky měření. Jestliže se obsah rud vyskytuje v hlušině v množství pod 2 %, je třeba 

provést měření tak, aby jeho přesnost byla minimálně 10x menší. To v praxi znamená 

velké množství měření. 

Ze statistických metod přichází v úvahu metoda aritmetického průměru, směrodatné 

odchylky, či normálního rozdělení graficky vyjádřeného Gaussovou křivkou. 

Z hlediska statistiky lze tedy posuzovat metody, kterými jsou sběr vzorků, vrty 

a měření fyzikálních veličin. 

3.1.1 Sběr vzorků 

Je-li obsah rudy v rozmezí 0 – 2 %, znamená to obsah max. 2 g rudy v tuně materiálu. 

Velikost vzorku ovšem nelze nabrat v gramáži odpovídající minimu (2 g), ale ve velikosti 

horniny, jak byla vytěžena. I při minimalizaci sbíraných kusů má vzorek hmotnost  

0,1 – 1 kg. Pokud by mělo být měření celkového obsahu s odpovídající tolerancí ± 0,2 %, 

znamená to sběr řádově statisíce vzorků, což z hlediska dalších chemických analýz 

znamená řádově desetimilionové náklady. To v propočtu na zpracování znamená, zatížit 

výsledný produkt těmito náklady. Je zřejmé, že tato metoda je silně nerentabilní. 
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3.1.2 Vrty 

Vrtání odvalů bylo několikrát prováděno v rudných dolech a na haldách Uranových 

dolů. Tato metoda získávání vzorků je jen dražší verzí povrchového ručního sbírání s tím, 

že lze získat vzorky z vnitřku haldy. Jinak je metoda zatížena obdobnými likvidačními 

náklady jako sběr a je tedy prakticky nepoužitelná; 

3.1.3 Měření fyzikálních veličin 

Metody měření obsahu plynů nebo radiometrické měření nelze využít pro odvaly 

jiných rud než transuranů. To znamená, že neexistují měřící technologie, která by v odvalu 

zjistila obsah zlata, stříbra a jiných vzácných kovů. Pro určení množství uranu v odvalech 

lze využít dvě metody, které by obsah zbytkové rudy určily na hranici požadované 

přesnosti. 

3.1.3.1 Měření obsahu radonu 

Radon je součástí rozpadové uranové řady (viz obrázek 8) a na rozdíl od ostatních 

prvků jde o plyn. Radon je těžší než vzduch a má tedy tendenci vytékat z haldy 

a vyplavovat prohlubně, koryta potoků apod. Bohužel má poměrně krátký poločas rozpadu 

– 3,8 dne – a nelze ho tedy jímat nebo jinak koncentrovat. Pokud se tedy zjistí obsah 

radonu vytékajícího z haldy, je možné zjistit obsah uranu, radia, thoria v haldě. Z hlediska 

nákladů by tato metoda nebyla příliš náročná. V praxi by bylo možné osadit poval haldy 

sítí sorbčních detektorů, které by se po období řádově několik měsíců jednoduchou 

metodou odečetly. Nevýhodou této metody je její kalibrace. Zcela určitě by bylo zapotřebí 

zpracovat část haldy v odpovídajícím průřezu v množství řádově desetitisíců tun 

a vyseparované množství porovnat 2 naměřenými hodnotami. Podle dosavadních poznatků 

nebyla tato metoda nikdy v praxi použita. 
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Obrázek 8: Rozpad uranové řady 

Zdroj: [14] 

 

3.1.3.2 Radiometrické měření.  

Radiometrické měření představuje provést velké množství vrtů. Tyto vrty vytvořit jako 

zapažení a do dutin rozvěsit síť sond zajišťujících gama záření. Tato metoda by nebyla 

časově příliš náročná, měření by mohla trvat jen několik týdnů. Z hlediska nákladů 

by ovšem představovala poměrně vysoké náklady. Cena jednoho metru vrtu je přibližně  

1 000 Kč. Při 60-70 metrech výšky haldy jsou pak náklady na jeden vrt 60 - 70 tisíc Kč. 

Pro zmapování celé haldy cca 100 vrtů by náklady představovaly 6 – 7 mil. Kč. Porovná-li 

se tato metoda s hodnotou kovu v haldě, lze dojít k následující kalkulaci. Hodnoty 

jednotlivých vstupních parametrů jsou: 
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Objem haldy    Vn = 5. 106 [t] 

Objem rudy v haldě   Vr = 1% = 5. 104 [t] 

Cena rudy    Cr = 1500 [Kč/kg] 

Celková cena rudy   Ccr = 75. 106  [Kč] 

Náklady zpracování   Nz = 1000 Kč/kg = 2/3 Cr [Kč/kg] 

Hodnota rudy    Hr = 1/3 Cr [Kč] 

Náklady měření   Nm = 35% Hr [Kč] 

 

Pak výpočet hodnoty rudy v haldě je následující: 

1) Vr =  Vn .1% =  5. 106. 1% = 5. 104  [t] 

2) Ccr = Vr . Cr =  5.104 . 1500 = 75.106 [Kč] 

3) Nz =
2

3
Cr =  50.106 [Kč/kg] 

4) 𝐻𝑟 =
1

3
𝐶𝑟 = 25.106 [Kč] 

5)  𝑁𝑚 = 25.106 . 35% = 8,75.104  [Kč]  

 

Z výpočtu vyplývá, že celková hodnota rudy v haldě je 25 mil. Kč. Náklady 

na radiometrické měření ve vzorové haldě jsou 8,75 mil Kč. Přestože se tato metoda jeví 

jako nejvýhodnější, nebyla v praxi nikdy použita. 

3.1.4 Rozbor vody.  

Metoda měření kovů ve vodě má opět smysl jen u uranu, který se jako jediný ve vodě 

rozpouští. Vlastní metoda tohoto měření spočívá ve shromažďování vzorků vod, které 

prokazatelně vytékají z ložiska, jejich dekontaminace na iontoměničích a následným 

chemickým zpracováním. Z hlediska nákladů je tato metoda velmi levná, protože hlavní 

náklady tvoří sběr vzorků. Nevýhodou této metody je skutečnost, že vytékání vod z hald 

je často rovnou do podloží, kde dochází k smíšení vody s vodou z terénu. Dalším 

problémem je určit množství vody, která proteče haldou, což by bylo možné pomocí 

srážkoměru, 
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ale jen přibližně, protože se po deštích velká část vody odpaří. Z hlediska měření by tato 

metoda musela být dlouhodobá a vyžadovala by rovněž kalibraci ve formě zpracování 

řádově desetitisíců vzorku. 
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4 Odvaly po těžbě vybraných rud barevných kovů 

Odval je hromada více, či méně sypkého materiálu (hlušiny), který vzniká jako odpad 

při těžbě různých nerostných surovin (uhlí, uran, kaolin, bentonit) nebo při průmyslové 

výrobě (zejména hutnictví). Je to tedy antropogenní krajinný útvar, tj. útvar vytvořený 

člověkem, obsahující nadložní a podzemní vrstvy, vytěžené v lomech a hlubinných dolech. 

Slouží k dočasnému nebo trvalému uložení těchto vytěžených skrývkových hmot. [8] 

Odvaly neobsahují těžené materiály v dostatečné koncentraci, nicméně můžou 

obsahovat stopy těžené horniny. Proto se stává, že se změnou technologií se materiál 

výsypky opět stane ekonomicky zajímavým a přistoupí se k sekundární těžbě. 

4.1 Odvaly po těžbě uranu 

Více než sedmdesát let těžby uranu v Evropě vedlo k vytvoření velkého množství 

skládek vytěžené hlušiny nazývaných haldy. Díky neefektivnímu třídění vytěžených 

radionuklidů9 v dřívějších dobách skončilo 1 – 6 % vytěžené rudy na těchto haldách 

společně s velkým množstvím hlušiny. 

Proces těžby způsobil vážné narušení životního prostředí a je třeba nákladných 

opatření, která musí být přijata k obnově životního prostředí regionu. I po uzavření dolu 

a ukončení důlní činnosti, představují zanechané skládky hlušiny vážnou ekologickou 

zátěž krajiny. Rozpad uranu a řady dalších prvků způsobuje rakovinu, nemoci krve, 

poporodní defekty a psychické poruchy. Nedostatečné zajištění odvalů může být příčinou 

roznesení nebezpečných částic v okruhu několika kilometrů. Skrze porézní vrstvy mohou 

být prosakující dešťovou vodou kontaminovány i spodní vody. 

V dobách centrálně plánované ekonomiky ve Východní Evropě byl opravdu nízký 

zájem o ochranu životního prostředí a zdravotní nezávadnost průmyslové a těžební 

činnosti. Dědictví šedesáti let těžby uranu v Evropě se skládá z více než 7 000 „závazků“, 

které potřebují péči a pozornost. A speciální skupinu mezi těmito závazky tvoří odvaly 

vytěžené hlušiny z uranových dolů. Je to 87 skládek na 63 různých místech, na kterých 

byla provozována těžba. Ty jsou rozloženy do 12 evropských zemí, kterými jsou 

                                                 
9 Radionuklid - nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se 

uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaolin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bentonit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hutnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
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Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. 

Na území České republiky se odvaly po těžbě uranové rudy nacházejí na místech 

bývalé a současné těžby uranu, tedy v okolí Stráže pod Ralskem, Jáchymova, Příbrami 

a jediného provozovaného dolu Rožná poblíž Dolní Rožínky.  

V diplomové práce je dále pouze hodnoceno využití materiálů z odvalů uranového 

ložiska Příbram. 

4.2 Geologické poměry UD Příbram 

Uranové ložisko v Příbrami je žilné ložisko hydrotermálního původu. Jeho vývoj 

je vázán na exokontakt10 středočeského granitoidního plutonu, vzniklého v době variského 

vrásnění. 

Zrudnění uranu je vázáno na rudní žíly SV až SZ směru (převážně strmé, pravé) 

a jejich rozměry se pohybují od desítek metrů až po 1000 i více metrů po směru i sklonu 

při mocnosti převážně 5 až 100 cm (výjimečně až 10 m). Ve výplni žil bylo stanoveno 

téměř 90 minerálů, z nichž převládá kalcit, dále se vyskytují křemen, uranit, urano-

antraxolit, galenit, sfalerit a další. Uranové minerály jsou na plochách žil soustředěny 

do rudních čoček, jejichž plocha činí přibližně 10 % celkové žilné plochy. 

Rudní žíly jsou v prostoru ložiska vyvinuty nerovnoměrně a koncentrují se 

do tzv. žilných uzlů. Celkem je na ložisku rozlišováno 20 žilných uzlů, rozčleněných 

do9 úseků. Úseky byly pojmenovány dle názvů nejbližších obcí v pořadí: 

I – Třebsko 

II – Kamenná 

III – Lešetice 

IV – Brod 

V – Jeruzalém 

VI – Háje 

VII – Bytíz 

VIII – Skalka 

IX – Obořiště 

                                                 
10 Exokontakt je zóna při vnějším styku dvou odlišných geologických celků, většinou vyvřeliny a jejího 

pláště, v níž dochází vlivem vyvřeliny k intenzívní tepelné přeměně a rekrystalizaci. 
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Každý úsek zahrnoval 1 - 5 žilných uzlů. Nejbohatším úsekem byl úsek Bytíz (25 010 t 

uranu), nejbohatšími uzly pak L1-B34 a Bt40 s 9300 t a uzel Bt4 obsahující 8 800 t uranu. 

Celkem bylo na ložisku otevřeno a prozkoumáno přes 2 500 rudních žil, z nichž 1 641 žil 

obsahovalo uranové zrudnění, 35 žil polymetalické zrudnění (Pb-Zn-Ag) a na 19 žilách 

byly zjištěny výskyty stříbra. [12] 

4.3 Uranové odvaly na Příbramsku 

Těžba uranu na Příbramsku probíhala v letech 1950 – 1991. Bylo zde 41 jam (z toho 

14 slepých), 42 průzkumných šachtic, 4 štoly a 2 188,3 km horizontálních důlních děl. 

Dobývací prostor zaujímal celkovou plochu 57,6 km2. Hloubka dobývání byla cca 1 400 m 

pod povrchem (ložisko ověřeno až do hloubky 1 750 m). Bylo celkem vytěženo 48 432 t 

uranu. Ruda byla od roku 1958 zpracovávána v místě na fyzikální úpravně v oblasti Bytíz 

a od roku 1962 též na chemické úpravně v Mydlovarech. V této oblasti probíhaly 

následující činnosti: 

 hlubinná těžba uranu – metoda výstupkové dobývání plným výlomem s vlastní 

základkou a výběrová metoda z mezipatrových chodeb; 

 fyzikální úprava uranové rudy. [10] 

 

Obrázek 9: Odvaly v okolí obcí Brod, Lešetice a Jeruzalém  

A – UD č. 4, B - UD č. 15, C – UD č. 6, D – UD č. 9 

Zdroj: [15] 
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Pro představu o časovém sledu výstavby hlavních těžních jam a tím i o postupu 

rozvoje celého ložiska jsou v tabulce uvedena následující data (viz Tabulka 6) o zahajování 

jejich hloubení. 

 

Tabulka 6: Zahájení hloubení jam na Příbramsku 

Rok zahájení hloubení dolu Název šachty 

1948 Vojna 1,2 a 3 

1950  Brod š. 5 a 6 

1950  Lešetice š. 4, Třebsko š. 7 

1951  Jeruzalém š. 9, Bytíz š. 10 a 11 

1954  Kamenná š. 3a 

1955  Bytíz š. 11a, Konětopy š. 15 

1956  Třebsko š. 20, Kamenná š. 3c, šachta č. 16 

1957   Třebsko š. 20, Kamenná š. 3c, šachta č. 16 

1958  šachta č. 22 a č. 23 

1961 šachta č. 25 

1965 šachta č. 19, a šachta č. 13 

1967  jáma 17 S 

1972 jáma 19 S 

1974  Palec III 

Zdroj: [16] 

Z výše uvedeného si lze představit rozsah těžby. Materiál byl po dobu aktivní těžby 

ukládán do odvalů.  

 

Obrázek 10:Odval šachty č. 11a 

Zdroj: [16] 
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Množství takto uloženého materiálu je uvedeno v následující tabulce 7. Ve sloupcích 

tabulky je (zleva) uvedeno číslo odvalu dle značení UD Příbram, dále plocha, kterou odval 

pokrývá v m2 a datum, kdy byl odval geologicky zaměřen. V předposledním sloupci je 

uveden objem odvalu v m3. V posledním sloupci tabulky je vyznačeno, kolik materiálu již 

bylo z konkrétního odvalu odvezeno. Odval šachty 16 byl již zpracován a separován 

společností Ecoinvest Příbram s.r.o. 

Tabulka 7: Přehled odvalů na Příbramsku 

Odval Plocha [m2] 
Datum 

zaměření 

 Stav k 31.12.2007 

[m3] 

Odběr pro dosypy 

[m3] 

1 55 949 30.4.1998  439 203 108 

2 40 697 20.4.1998  645 119 0 

3, 3A 35 811 2.6.1998  756 130 0 

3C 14 298 17.6.1998  119 170 0 

4 87 276 13.5.1998  2 456 448 6 875 

5 44 928 22.5.1998  466 908 0 

6 61 857 20.6.1997  1 394 652 496 

6A - Sv. Hora 13 154 14.5.1999  61 936 0 

7 0 -  0 0 

9 90 782 5.11.1998  2 252 655 0 

10 29 226 25.8.1997  333 995 0 

11 196 092 11.9.2007  4 413 063 35 753 

11A 45 064 12.3.1997  573 213 51165 

15 199 407 12.11.1999  7 507 639 0 

16 147 837 12.12.2007  1 154 715 1 170 388 

17 5 237 13.8.1999  13 340 0 

18 25 844 19.8.1998  74 161 0 

19 159 447 29.3.2007  3 791 488 3 120 

20 39 500 6.5.1999  555 954 0 

21 43 270 19.7.2006  120 514 11 745 

22 10 226 15.9.1998  18 429 0 

23 0 -  - 0 

24 4 138 31.5.1999  6 142 0 

25 6 371 29.3.2002  18 106 0 

Šurf 55 8 565 před r. 1990  19 100 0 

Šurf František 1 714 před r. 1990  3 551 0 

Šurf 47 4 444 31.3.1999  18 297 0 

Celkem 1 371 134    27 213 928 1 279 650 

Zdroj: [11] 
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4.4 Enviromentální pohled na tematiku 

Z výše uvedené tabulky 7 je zřejmé, že na Příbramsku je uloženo ještě více 

než 25 milionů m3 vytěženého materiálu v odvalech. Vzhledem k tomu, že se v čase 

vyvíjející technologie těžby a obzvláště separace rudy od hlušiny je pravděpodobné, že 

odvaly po těžbě mohou obsahovat značné množství radioaktivních nuklidů, které mohou 

tvořit dlouhodobou ekologickou zátěž krajiny. Další přínos zpracování odvalů separační 

metodou spočívá v tom, že jako další produkt separace je, kromě uranových rud, získáváno 

také stavební kamenivo. Využití tohoto kameniva je paradoxně (což si leckteří 

„ekologové“ neuvědomují) ekologický přínos pro krajinu, jelikož díky sanaci odvalů 

nebude třeba otevírat nové kamenolomy a tím poškozovat krajinný ráz. 

 

 

Obrázek 11: Odval šachty č. 9 

Zdroj [18] 

Na první pohled nejšetrnější metoda „zazelenění“ a zalesnění odvalů sice vypadá 

nejekologičtěji a svého času se zdála být postačující a nejlevnější, ale je třeba si uvědomit, 

že slabá vrstva navezených kalů z biologické čističky je jen chabou náhražkou kvalitní 

zeminy, nehledě na to, že polotekutý materiál protekl pod povrchové vrstvy a na vrchní 
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části odvalu zůstala pouze menší část materiálu. Proto na odvalech najdeme většinou jen 

typické náletové dřeviny – břízu a borovici. 

Ekologická zátěž okolí způsobená odvaly po těžbě uranu se dá rozdělit na tři části: 

1. hornina uložená v odvalech má původ i několik set metrů pod zemí. Na povrchu 

dochází k její povrchové oxidaci – zvětrávání. A to jak u hlušiny, tak i u uranové 

rudy. Vzhledem k nedostatečnému pokrytí hald zeminou a zelení dochází 

působením západních větrů k roznosu materiálu odvalů do okolí; 

2. uran má pro kovy netypickou vlastnost – je rozpustný ve vodě. Při deštích tedy 

dochází k rozpouštění uranu, který se nachází v povrchových vrstvách odvalu 

a k jeho následnému odplavování. Tím dochází ke kontaminaci povrchových 

i spodních vod v okolí odvalu; 

3. uran je prvkem radioaktivním, tedy dochází k rozpadu jeho atomů a přeměně 

na prvky jiné, stabilnější. (viz obr. 8 rozpad transuranové řady) Přebytek energie 

z této přeměny je uvolněn ve formě radioaktivního záření. Jedním z prvků 

v transuranové řadě je radon, který se vyskytuje v plynném skupenství.  Radon 222 

sám o sobě není nebezpečný, avšak poločas rozpadu tohoto prvku je 3,82 dne. 

Po této době se transformuje na polonium 218, které má poločas rozpadu 3,11 min, 

toto se rozpadá na olovo 214 (pol. rozpadu 26,8 min) , vizmut 214 (pol. rozpadu 

19,9 min) a polonium 214 (pol. rozpadu 164 µs) Atomy polonia 218 a 214 se 

přichycují na nepatrné prachové částice ve vzduchu a mohou být vdechnuty do plic. 

Tyto částice (aerosoly) v plicích mohou zůstat až 30 min, za tuto dobu může dojít 

k poškození DNA plicních buněk a tím ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku 

rakoviny plic. 

Na obrázku 12 je znázorněno, kde je krajina nejvíce kontaminována sprašemi 

z odvalů a zejména radonem (žlutě vyznačená místa). Působením převládajících západních 

větrů je materiál z odvalů zanášen na území obcí Jeruzalém, Jesenice, Konětopy a Lešetice.  

Za zmínku stojí i znečištění města Příbram. Toto nemá žádnou spojitost s odvaly, 

ale radioaktivní materiál byl do města zanesen za léta těžby surovina např. na kolech 

nákladních automobilů a jejich ložných prostorech apod. 
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Pokud však vynecháme katastr města Příbram a soustředíme se jen na obce bezprostředně 

ovlivněné spadem z odvalů, je třeba konstatovat, že sanace odvalů by byla pro tyto obce 

přínosem. 

 

Obrázek 12: Oblasti zasažené spadem z odvalů (žluté plochy) 

Zdroj [archiv Rudné doly Příbram] 

Pravdou tedy je, že díky separaci materiálu odvalů může v krátkodobém časovém 

horizontu lokálně dojít ke zhoršení životních podmínek v okolních obcích (hluk, prach), 

případně k narušení okolních biotopů, ale z dlouhodobého hlediska může být sanace 

odvalů – tedy likvidace ekologické zátěže neocenitelným přínosem pro Příbramsko. 
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5 Analýza vývoje cen rud barevných kovů 

V následující kapitole je stručný přehled cen barevných kovu od cca poloviny 80. let 

20. století do současnosti. V popisovaných grafech je vždy osa X vyjádřením času a osa Y 

vyjadřuje cenu v USD na jednotku, který je vždy uvedena v popisu osy.  

Údaje o cenách rud barevných kovů byly čerpány z webových stránek 

http://www.infomine.com, které obsahují informace související s těžbou.  

5.1 Zlato 

Z grafu je zřejmé, že cena zlata byla přibližně do roku 2004 stabilní, bez větších 

výkyvů. Od roku 2005 začala stoupat. Uvedený vývoj má souvislost se začátkem 

hospodářské krize na konci první dekády 21. století. Investoři ukládali své finance 

do stabilních komodit, jednou z nich je právě zlato. Cena zlata byla nejvyšší v letech 

2011 – 2013, pak začala, vzhledem k ustálení ekonomické situace, klesat, aby se ustálila 

na hodnotě 37 – 45 USD/g ke dni 31.3 2015. Z vývoje ceny se dá přepokládat její 

stabilizace na těchto hodnotách. 

Cena zlata ke dni 16. dubna 2015 činila 38,54 USD/g.  

http://www.infomine.com/
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Graf 2: Vývoj cena zlata za posledních 25 let 

Zdroj: [17] 

5.2 Stříbro 

Vývoj ceny stříbra je velmi podobný vývoji ceny zlata. Obě komodity jsou podobného 

charakteru, jedná se o drahé kovy s využitím v klenotnictví, elektronice a díky jejich 

odolnosti vůči žíravinám i v chemickém průmyslu. 

Cena stříbra za posledních 25 let stoupla z 0,2 USD v roce 1990 na současných 

0,54 USD, tj. o 170 %. Svého vrcholu cena stříbra dosáhla v roce 2011, kdy cena za gram 

této komodity byla 1,5 USD. 

Cena stříbra ke dni 16. dubna 2015 byla ve výši 0,52 USD/g.  
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Graf 3: Vývoj cena stříbra za posledních 25 let 

Zdroj: [17] 

5.3 Cín 

Graf na následující straně zobrazuje vývoj ceny cínu od roku 1989 do současnosti. 

Na začátku roku 1989 měla tato komodita hodnotu 10 USD/kg, v současnosti (31.3.2015) 

je cena cínu na hodnotě 17,10 USD/kg, tedy o 71 % vyšší než v roce 1989. Vývoj ceny 

cínu v tomto období má dva vrcholy a to v roce 2007 a v letech 2010 – 2011, kdy dosáhl 

24, respektive 32 USD za kilogram. V mezidobí mezi těmito vrcholy došlo k prudkému 

poklesu ceny v roce 2008. Tento vývoj lze historicky vysvětlit zvýšenou poptávkou před 

krizí v roce 2008, kdy se chtěly výrobní společnosti předzásobit touto komoditou v obavě 

z jejího nedostatku. Pokles ceny v dalším roce je logickým následkem předchozího kroku, 

tedy zpracovávání nakoupených zásob a snížení průmyslové výroby na počátku krize 

v roce 2008. 

Cena cínu ke dni 15. dubna 2015 dosahovala výše 15,88 USD/kg. 
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Graf 4: Vývoj cena cínu za posledních 25 let 

Zdroj: [17] 

5.4 Měď 

Graf vývoje ceny mědi od roku 1989 do současnosti ukazuje, že cena komodity byla 

v roce 1989 na hodnotě 3,30 USD/kg, zatímco v současné době má měď hodnotu 

6,11 USD/kg, což je v horizontu 25 let 85% nárůst. V druhé polovině první dekády 

21. století je vývoj ceny mědi podobný vývoji ceny cínu, avšak k nárůstu ceny docházelo 

již od roku 2004 a prvního vrcholu cena mědi dosáhla v roce 2008, kdy byla na hodnotě 

8,50 USD/kg, aby pak následně poklesla na 3 USD/kg a opět stoupla 

na historicky nejvyšší hodnotu 9,80 USD v roce 2010. Důvody tohoto skokového pohybu 

ceny komodity jsou podobné jako u cínu. Dřívější vzestup ceny lze připsat vysokému 

použití mědi v elektrotechnickém průmyslu, kde je nezastupitelnou surovinou. 

Cena mědi ke dni 15. dubna 2015 dosahovala výše 5,92 USD/kg. 
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Graf 5: Vývoj cena mědi za posledních 25 let 

Zdroj: [17] 

5.5 Mangan 

Vývoj ceny manganu se podobá dvěma předchozím komoditám. Graf zobrazuje údaje 

sice od roku 2005, ale dá se předpokládat, že vývoj ceny od roku 1989 do roku 2005 nebyl 

odlišný od vývoje cen ostatních rud. Opět lze pozorovat dva vrcholy ve vývoji cen a mezi 

nimi silný propad. Na rozdíl od mědi a cínu rychlá změna cen proběhla v podstatně kratším 

období, s vrcholy v letech 2007 a 2009 a propadem v roce 2008. 

Z celkového pohledu cena manganu stoupla za posledních deset let z hodnoty 

1,5 USD/kg na hodnotu 2,2 USD/kg, tedy o 47 %. 

Cena manganu ke dni 28. únoru 2015 dosahovala výše 2,09 USD/kg. 
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Graf 6: Vývoj cena manganu za posledních 10 let 

Zdroj: [17] 

5.6 Zinek 

Vývoj ceny zinku je podobný ceně ostatních průmyslových kovů. Vezmeme-li v potaz 

cenu komodity na začátku (1,75 USD/kg) a na konci období (2,08 USD/kg), je rozdíl 

v cenách minimální. V grafu je vidět mírný pokles ceny po roce 1989, který může mít 

příčinu v nových trzích otevřených v zemích bývalého východního bloku. V roce 2006 

došlo ke strmému nárůstu ceny, až k dvacetipětiletému maximu v hodnotě 4,5 USD/kg, 

aby pak v následujícím období téměř stejnou rychlostí poklesla na cenu 1,1 USD/kg kovu. 

Tento výkyv, dle mého názoru, kopíruje růst a pokles v automobilovém průmyslu 

v krizových letech 2008 – 2009, stejně jako vývoj cenové křivky v dalších letech. 

Cena zinku ke dni 15. dubna 2015 dosahovala výše 2,18 USD/kg. 
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Graf 7: Vývoj cena zinku za posledních 25 let 

Zdroj: [17] 

5.7 Uran 

Cena rudy oxidu uranu byla od roku 1995 přibližně do roku 2004 téměř stabilní, v roce 

2005 však začala cena komodity strmě stoupat a to až na 300 USD/kg suroviny v roce 

2007. V tomto období dosáhla cena oxidů uranu svého historického maxima. Cenu 

suroviny v dalším období ovlivnilo hlavně otevření uranových dolů v Kazachstánu, které 

produkují přibližně 30 % celosvětového množství vytěžené rudy. Díky této produkci vznikl 

převis nabídky nad poptávkou a cena prudce poklesla. Dalším z důležitých činitelů, který 

ovlivnil cenu komodity, byla havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě v roce 2011 

a následné omezení provozu jaderných elektráren v některých zemích. Po poklesu v tomto 

období začala cena komodity po uklidnění situace opět stoupat a v posledních letech má 

mírně kolísavou tendenci. Vzhledem k očekávanému nárůstu poptávky po uranové rudě, 

z důvodu rozšíření počtu jaderných elektráren v celosvětovém měřítku, je pravděpodobný 

další mírný nárůst ceny komodity. 

Cena uranu ke dni 13. dubna 2015 dosahovala výše 85,98 USD/kg. 
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Graf 8: Vývoj cena uranu za posledních 20 let 

Zdroj: [17] 

5.8 Shrnutí 

Z výše uvedeného přehledu cen barevných kov a uranu lze vyvodit, že ekonomicky 

výhodné je zpracovat pouze odvaly obsahující zlatou a uranovou rudu. Na území České 

republiky lze tuto činnost vymezit pouze na odvaly po těžbě uranu, jelikož odvaly po těžbě 

zlata obsahující dostatečné množství suroviny se na našem území nenacházejí. 
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6 Způsoby zpracování odvalu, zjištění ekonomické 

efektivnosti 

Zpracování odvalů lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

1. Odvaly, které se zpracovaly, nebo zpracovávají bez využití (separování) 

původních kovnatých složek.  

Tuto skupinu tvoří drtivá většina všech odvalů po těžbě Au, Ag, Cu, Sn, Mn, Zn. 

Důvodem, proč se neprováděla separace po jejich těžbě, jsou dva základní faktory. 

Prvním – legislativním – je skutečnost, že se odvaly nezařadily mezi ložiska a tedy 

neexistovala legislativní ochrana zbytkových kovů v odvalu. Druhým důvodem 

je nízká koncentrace kovů, která ekonomicky neumožňovala separaci. Velké množství 

odvalů se tak zpracovalo jako zásypový materiál při nejrůznějších stavbách. Podle 

dostupných materiálů se žádný z odvalů nezpracoval jako drcené 

a tříděné kamenivo. 

2. Odvaly, které se zpracovaly, nebo zpracovávají s využitím původních složek. 

Tato skupina je doposud reprezentovaná jediným případem a to je zpracování 

uranových odvalů ložiska Příbram. V Příbramském regionu existovala při původní 

těžbě vyspělá separační technologie, která prováděla relativně citlivou metodu 

separace. Tato metoda, která byla popsána v kapitole 3., spočívá na citlivé metodě 

zjišťování gama záření scinitilační metodou a následnou separací rudy pomocí 

„vzduchového děla“. Po ukončení útlumového programu uranových dolů se separační 

technologie přepracovala a překonstruovala na systém zpracování odvalu s primární 

výrobou drceného kameniva. Linky fungovaly duálním způsobem do roku 1993, kdy 

byly trvale přestavěny na zařízení na výrobu kameniva s tím, že vyseparovanou látkou 

byla nepoužitelná směs hlušiny a rudy. Tato směs se ukládala na úložiště a v současné 

době tvoří nevyužitelné ložisko nízkoobsahové rudy. Koncentrace tohoto ložiska je 

odhadovaná na 0,8 – 1,2 % rudy v hlušině. Tato koncentrace by byla dostatečná, aby 

se uložená hornina dala znovu ekonomicky přepracovat. Bohužel, uvedené úložiště 

sloužilo k ukládání nejrůznější kontaminované i normální suti, což původní „uranový 

odpad“ znehodnotilo. Přesto je v této lokalitě uloženo více než 40 000 tun materiálu 
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a tedy minimálně 320 tun rudy v hodnotě cca 2,2 miliónů Kč11. Až v roce 2010 se 

započalo s vývojem technologie, která by umožňovala separovat odval tak, 

aby vznikly tři produkty: 

a. stavební kamenivo s parametrem zbytkového záření gama pod 0,7 µGy, což je 

hodnota české normy pro stavby. Pro pobytové místnosti je norma přibližně 

0,4 µGy; 

b. ruda zpracovaná následnou chemickou technologií (Diamo OZ GEAM Dolní 

Rožínka) s obsahem kovu 1,8 – 2,5 kg kovového ekvivalentu uranu v tuně rudy; 

c. rmut s obsahem 0,3 kg kovového ekvivalentu uranu v tuně rudy, který je ukládán 

v kalovém poli pod vodní hladinou. I v tomto případě dochází k těžbě uranu, který 

se v kalovém poli rozpouští ve vodě a je čističkou odpadních vod zachytáván na 

iontoměničích (IONEX). 

Tato technologie byla uvedena do provozu v roce 2012 a představuje unikátní zařízení, 

které podle dostupných materiálů nemá srovnání. 

Princip separace zůstane zachován, technologie pracuje na stejném principu jako 

ta původní. 

Základem jsou opět scintilační detektory s monokrystalem jodidu sodno – draselného 

a fotonásobiče. Původní detekční technologie byla ovšem inovována a to ve dvou 

základních systémech: 

1. vnitřní elektronika sondy, která měla zdroj napájení závislý na teplotě. Nebylo tedy 

možné nastavit nízké úrovně detekce, které by zachycovaly zdroje záření řádově 

v desítkách µGy a to stabilně během jediného dne. Tento zdroj byl doplněn stabilizační 

elektronikou, která uvedené nastavení umožnila; 

2. další nectností původní metody bylo analogové zpracování signálů a následné ovládání 

vzduchového děla (ofukovače) reléovým systémem. To vedlo k velkým odchylkám 

v čase, kdy měl být ventil otevřen a uzavřen. Zjednodušeně – analogová automatika 

měla dobu ofukování příliš dlouhou a separované množství tedy obsahovalo zbytečné 

množství hlušiny. Analogový systém měl navíc řadu vedlejších problémů, jako je 

možnost ovládat více sond jednou automatikou, rušení signálů přenášených kabelem 

mezi kovovými konstrukcemi apod. 

                                                 
11 Předpoklad  kovnatosti je 2,5kg/t, k 13.4.2015 je cena uranové rudy 2 178,29 Kč/kg [17]. 
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Obrázek 13: Schéma třídění a separace materiálu z odvalu 

Zdroj: [F.R.E.S.H.] 

Inovovaná automatika sondy byla vytvořena tak, aby kromě stabilizace napětí 

fotonásobiče obsahovala dálkově nastavitelné filtry signálů a digitální výstup. Digitální 

signály z jednotlivých sond jsou soustředěny v procesorové jednotce, která provádí jejich 

vyhodnocení. Protože jsou zde soustředěny signály ze dvou nebo třech sond, je možné 

kromě vlastního vyhodnocení signálu provést jejich porovnání. Výsledkem je soustava 
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sond, která je schopná zachytit zářič, který se pohybuje rychlostí 1,4 m.s-1 o intenzitě 

0,3 µGy a sestřelit ho ofukovačem s přesností ± 100 mm. Problém této metody spočívá 

ve vhodné kolimaci vstupního signálu a měřených zářičů. Pokud je zdroj záření příliš velký 

kousky smolince mohou mít až 100 µGy) tzn. o tři řády větší nežli je povolená úroveň, 

může dojít k zakrytí malého zářiče, který je 100 – 200 mm na ním. Z těchto důvodů byla 

technologie navržena primárně jako dvoustupňová, kdy jedna detekčně – separační 

jednotka je nastavena na vyhledávání zdroje záření nad 10 µGy a druhá na zdroje 

nad 0,3 µGy.  

Sfouknuté množství tedy představuje objem, který je přemísťován pásovým 

dopravníkem s rychlostí 1,4 m.s-1 v pásmu minimálně 300 mm, což představuje hmotnost 

cca 30 kg. Toto množství ovšem obsahuje minimálně 80 % hlušiny a proto byla 

technologie doplněna o třetí a čtvrtý separační stupeň. Veškeré signály jsou přenášeny 

optickou sítí do velínu, kde probíhá nepřetržitá kontrola systému. Tato technologie je 

schopná separovat radioaktivní materiál v koncentraci v rozmezí 0 – 2,5 % radionuklidu 

obsaženého v odvalu. 

Přestože lze technologii považovat za unikátní, představují náklady na zpracování 

a separaci minimálně 30 – 40 Kč/t a při koncentraci cca 0,7 – 1 % rudy v hlušině, což 

představuje 0,0175 – 0,025 kg ekvivalentního kovu, při stávající ceně 2 178,29 Kč/kg 

představuje hodnotu 38 – 54 Kč. Náklady na transport a následné chemické zpracování lze 

odhadnout na minimálně 30 – 35 Kč/kg za dopravu a 20 – 25 Kč/kg za zpracování. Je tedy 

zcela evidentní, že hodnota kovu získaného z původní hlušiny by nepokryla ani náklady 

na tyto činnosti.  

Z výše uvedeného vyplývá, že separace stávajících odvalů bez toho, aby se zároveň 

využila hlušina jako stavební kamenivo, se jeví jako naprosto nerentabilní. 
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7 Závěr 

Tato práce si předurčila úkol – odpovědět si na otázku, zda je ekonomicky reálné 

provést recyklaci odvalů po těžbě barevných kovů. Vzhledem k ojedinělosti této činnosti 

nejen u nás, ale i celosvětovém měřítku nebylo nalezení odpovědi na primární otázku 

jednoduché, jelikož materiálů týkajících se této činnosti není mnoho a častokrát je 

know-how recyklace odvalů chráněno. Avšak z dostupných materiálů a konzultací 

s odborníky na tuto problematiku je resumé mé diplomové práce následující: 

Odpověď na tuto otázku, zda je ekonomicky reálné recyklovat odvaly po těžbě 

barevných kovů, není zcela jednoznačná. Odvaly obsahující suroviny je třeba rozdělit do 

tří skupin: 

1. Skupina odvalů, které zanikly, nebo jsou velmi malé. Bez ohledu na to, jaké suroviny 

obsahují, není reálné dostatečně zjistit, jaké koncentrace kovů obsahují, nebo 

obsahovaly a nelze tedy určit, zda je recyklace ekonomická. 

2. Skupina odvalů obsahující kovy s nízkou kilovou hodnotou (Pb, Ni, Zn, Sn a další) má 

příliš malou hodnotu obsahovaného kovu a příliš nízkou koncentraci tohoto kovu. 

Investice do zpracovatelských technologií by neměla návratnost a těžba by byla silně 

prodělečná a tudíž neekonomická. 

3. Skupina odvalů obsahující kovy s vysokou kilovou hodnotou (Au, Ag, U). Tuto 

skupinu je třeba rozdělit na dvě podskupiny: 

a. Odvaly obsahující kovy, jež jsou snadno dohledatelné (uran) a lze provést separaci 

těchto kovů. Tato činnost by byla ekonomicky rentabilní, pokud by obsah kovu byl 

vyšší než 0,05 kg v tuně odvalu. Tento ekonomický předpoklad ovšem naráží 

na problém, jak koncentraci kovu zjistit, bez toho aniž by se průzkumnou činností 

navýšily náklady a tím došlo k neplánovaným finančním ztrátám zapříčiněných 

touto činností. Proto je v současných podmínkách těžba možná jen jako sekundární 

produkt při výrobě stavebního kameniva.  

b. Odvaly obsahující kovy, jejichž přítomnost není možné zjistit jednoduchou detekcí 

(Au, Ag). Přes vysokou kilovou hodnotu kovů je právě nemožnost jednoduše 

detekovat přítomnost těchto kovů v hlušině a následně provést jejich separaci 

zabraňuje v recyklaci těchto kovů z odvalů po jejich primární těžbě. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pro recyklaci kovů z odvalů po jejich primární těžbě 

není důležitá jen jejich kilová hodnota, ale spíše to, aby byla koncentrace požadovaného 

kovu v odvalu snadno zjistitelná a při následné separaci ruda obsahující kov jednoduše 

identifikovatelná pro její oddělení od hlušiny. Tyto podmínky v současné době splňují 

pouze odvaly po těžbě uranové rudy obsahující tento prvek. Avšak i přes relativně snadnou 

identifikovatelnost a určení koncentrace uranu v odvalu je ekonomika těžby na hraně 

a proto je zatím tato druhotná těžba možná jako sekundární činnost při výrobě stavebního 

kameniva z rudy tvořící tyto odvaly. 
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Příloha č. 1: Geologický profil Čech a Moravy 

Geologicky se naše území skládá ze dvou základních prvků – Českého masivu (Čechy, 

západní a střední Morava) a Karpatské soustavy (východní a jihovýchodní Morava), jejichž 

geologický vývoj byl silně odlišný. V Českém masivu probíhal vývoj v prvohorách, 

druhohorách a třetihorách, v Karpatské oblasti jsou starší elementy součást druhohorního 

sedimentačního prostoru, z něhož na konci druhohor a v třetihorách vzniklo Karpatské 

pohoří.  

Český masiv představuje v geologické stavbě střední Evropy tektonicky omezenou 

kru, která byla několikrát zvednuta nad své okolí a vystavena hluboké denudaci. Jsou 

v ní zachovány zbytky horninových komplexů, které poznamenaly velmi rozmanité 

horninotvorné procesy s přestávkami probíhajícími od prekambria v prvohorách 

až po čtvrtohory. Téměř ve všech etapách vývoje vznikala v jednotlivých geologických 

jednotkách rudná ložiska. Zprvu vznikla ložiska kyzových, manganových a některých 

železných a niklových rud a postupně většina polymetalických ložisek, ložiska zlata, uranu 

a cínowolframových rud. Závěr tohoto procesu během třetihor a čtvrtohor 

je charakterizován mineralizací spojenou s projevy koncentrace železa, uranu a částečně 

i niklu. [1] 

Český masiv se dělí na pět strukturních zón: sasko-durynskou, sudetskou, 

barrandiensko-železnohorskou, moldanubickou a oblast povarijských platformních 

pokryvů s charakteristickými ložisky a velmi rozmanitými minerálními asociacemi, jichž 

až dosud bylo rozlišeno 30 druhů. 

Sasko-durynská zóna je jednou z nejvýznamnějších rudných oblastí českých zemí 

s řadou rudných revírů, s významnou hornickou historií až po nedávnou současnost. 

Je vymezena oblastí Krušných hor, Českého a Slavkovského lesa. V nich jsou uložena 

polymetalická ložiska s obsahem stříbra, mědi, cínu, wolframu, olova, bizmutu, zinku, 

niklu, kobaltu a uranu. V minulosti patřily k nejvýznamnějším revírům Jáchymov, Horní 

Slavkov, Krupka a Cínovec. [1] 

Sudetská zóna tvoří ohraničení Českého masivu. Pro odlišný geologický význam se 

tato zóna dělí na oblast západosudetskou (Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické 
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hory a Ještědské pohoří) a východosudetskou (Kralický sněžník, Vysoký a Nízký Jeseník, 

Oderské vrchy a Drahanská vysočina) [1] 

Barrandiensko-železnohorská zóna zaujímá centrální část Českého masivu. 

Hospodářsky nejvýznamnější byla ložiska sedimentárních železných rud v Barrandienu 

mezi Prahou a Plzní. [1] 

Moldanubická zóna je nestarší částí Českého masivu, patří do ní oblast Šumavy, 

jižních Čech, Českomoravské vysočiny a jihozápadní Morava. Tato oblast je bohatá 

 na ložiska zlata, zinku, stříbra, mědi a uranu. Náleží k ní Příbramský rudný okrsek. 

Povarijské třetihorní a čtvrtohorní útvary obsahovaly formace železem bohatých 

hornin v oblasti Moravského krasu, či Kunštátu. Ložiskově byly méně významné, 

 než předchozí zóny. Zrudnění olovem a zinkem se nacházelo ve vulkanitech Českého 

středohoří na Děčínsku a Teplicku. Důsledkem hydrogenních procesů byla tvorba 

uranového zrudnění na Českolipsku (Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem) [1] 

Pro Český masiv je typické velké množství ložisek, která mají navzájem rozdílný 

původ a látkové složení. Zároveň obsahují poměrně malé zásoby jednotlivých surovin. 

 To však neplatí o uranu, jehož ložiska v Českém masivu jsou ve srovnání s celým 

eurasijským kontinentem abnormálně bohatá. Uranové zrudnění je v českém masivu 

zastoupené jak endogenními, tak exogenními ložisky. [2] 

Během geologických procesů se vytvořily různé typy rudných ložisek. Převažovala 

žilná ložiska, která vznikla vyplněním trhlin v zemské kůře roztoky a plyny, které unikaly 

z nitra země. Tato ložiska zpravidla nemají velkou mocnost. Nicméně místy mohla tato 

dosahovat až tří metrů. Druhým typem ložisek jsou plástevnatá ložiska s úklonem rudných 

těles 30 – 65° s mocností 1,6 – 25 m.  
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Na obrázku je znázorněna tektonická mapa českého masívu s rudnými ložisky. 

 

Schematická tektonická mapa českého masivu s rudnými ložisky. J. H. Bernard – Z. Pouba et alii: 

Rudní ložiska a metalogeneze československé části českého masivu. Praha 1986.  

Zdroj [1] 

Uranová ložiska se v Českém masivu vytvořila ve dvou etapách – v období 

před 260 – 270 miliony let a před 10 – 20 miliony let. Do první etapy se řadí vznik 

uranových ložisek žilného typu, do druhé vznik ložisek uložených v křídových 

sedimentech. K žilnému typu patří např. ložiska v Jáchymově, Horním Slavkově a 

Příbrami. Ložiska uranu mívají i čočkovitý tvar, např. v Rožné, Zadním Chodově a jinde 

případně tvar sloupcovitý, například Vítkov. K vrstevnatým ložiskům v křídových útvarech 

čočkovitého tvaru patří Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Mimoň a další. [1] 
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Příloha č. 2: Mapa odvalů na Příbramsku 

 


