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Summary
The main focus of this work is the radiometric measurements on waste piles of 

mining work of the former state-owned corporation,  and his JD Jachymov geological 
prospecting division Kutaci prace III in the Krkonose-Jizera krystalinikum. JD Jachymov 
explored  and mined  in  the  Jizera  Mountains  and Krkonose  Mountains  more  than  20 
locations, most of which are part of the category of small uranium ore deposits. To locate 
these locations in a mountain terrain,  it  was necessary to investigate archive materials 
from JD Jachymov stored in the archive of DIAMO corporation in Straz pod Ralskem. 
The main aim of this work is to objectively rate the potential risk of residues of mine 
works for the environment and inhabitants of these popular mountainous areas

Keywords: uranium, mining, deposit, Krkonose mountains, Jizera Mountains, 
JD Jáchymov n. p.

Anotace
Nosným tématem této práce je radiometrické měření na haldách hornických prací 

bývalého  národního  podniku  JD  Jáchymov  a jeho  geologické  průzkumné  organizace 
Kutací  práce  III  na  území  krkonošsko-jizerského  krystalinika.  Národní  podnik 
JD Jáchymov prozkoumal a těžil na území Jizerských hor a Krkonoš více než 20 rudních 
úseků, z toho většina spadá do kategorie uranových rudních výskytů. Pro lokalizaci těchto 
antropogenních útvarů v horském terénu, bylo nutno zpracovat materiály geologického 
průzkumu n. p. JD Jáchymov uložené v archívu DIAMO, s. p. ve Stráži pod Ralskem. 
V souvislosti  s turistickým  ruchem  v dané  oblasti,  množstvím  těchto  prací  a obecnou 
obavou před radioaktivitou, si tato práce klade za cíl objektivně zhodnotit možné rizika 
těchto reziduí báňských prací pro životní prostředí a obyvatele těchto horských oblastí.

Klíčová slova: uran, těžba, ložiska, Krkonoše, Jizerské hory, JD Jáchymov n. p.



Seznam použitých zkratek
České zkratky

ČSUP Československý uranový průmysl

GP Geologický průzkum

GŘ Generální ředitelství

HSV Hlavní správa výzkumu

JD Jáchymovské Doly

K III Kutací práce III

KRNAP Krkonošský národní park

PIS Podzemní inženýrské stavby

PÚUP Projektový ústav uranového průmyslu

RD Rudné doly

S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální

SRP Severočeský rudný průzkum

SUL Správa uranových ložisek

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost

ÚSVTRS Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin

VZUP Vývojový závod uranového průmyslu

ZRUP Základna rozvoje uranového průmyslu

Cizojazyčné zkratky

GPS Global Positioning systém

ppm Parts per million

WGS-84 World Geodetic Systém 1984
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Ladislav Pašek: Uranová ložiska a rudní výskyty v krkonošsko-jizerském krystaliniku

Úvod
V současné době je těžba uranových rud na území ČR, až na vyjímku dolu Rožná 

na Moravě, utlumena. Na řadě míst státu se však nachází četné pozůstatky po předchozím 
období jejího intenzívního rozvoje (odvaly,  haldy,  apod.). Materiál  z těchto pozůstatků 
často obsahuje zvýšené akumulace, zejména uranu, a může tedy v nepříznivých případech 
negativně ovlivnit životní prostředí ve svém okolí. Existence takovýchto útvarů na území 
Krkonošského národního parku a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory již několikrát 
v minulosti vyvolala jisté obavy veřejnosti z možného ohrožení přírody, které se odrazily 
mimo jiné i ve článcích v oblastním tisku.

Tato práce si klade za cíl ověřit pomocí radiometrického měření na haldách těchto 
hornických prací, je-li takováto obava oprávněná. Na základě měření materiálu hald lze 
pomocí  citlivé  scintilační  sondy  určit,  zda  se  v odvalu  nacházejí  zbytky  aktivního 
materiálu. Tímto způsobem lze, v kombinaci se zakreslením výsledků měření do mapy 
izolinií, zobrazit míru rizika pro životní prostředí a pro obyvatele dané lokality.

Jelikož množství lokalit na předmětném území značně přesahuje rozsah bakalářské 
práce,  bylo  přistoupeno  k rozdělení  prozkoumávaných  úseků  po  bývalém 
n. p. JD Jáchymov,  na  část  západ a část  východ dle  linie  Semily-Horní  Mísečky.  Tato 
práce  se  zabývá  částí  západ,  kam  spadají  tyto  úseky:  Křižany,  Rádlo,  Příchovice, 
Harrachov (Rýžoviště), Medvědín a Západní Medvědín. Úseky Raspenava,  Albrechtice 
v Jizerských  horách,  Příchovice  II  (Šumburk/Popelnice)  a Roprachtice  byly  pouze 
mineralogickými výskyty bez výrazných antropogenních útvarů v terénu.
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1. Historické aspekty těžby uranové rudy na území ČR
Uranové  minerály  byly  na  území  ČR  známy  z Jáchymovského  rudního  revíru. 

Samotná ruda uranu smolinec byla nazývána německy pechstein, pechblende, pecherze 
(smolný  kámen),  neboť  její  výskyt  značil  konec  stříbrné  žíly.  S těžbou  uranu  se 
v Jáchymově  začalo  v 19.  století  jako  surovinou  pro  výrobu  barev  skla  a porcelánu. 
S objevem  radioaktivity  Becquerelem  v roce  1896  a pak  i radia  manžely  Curieovými 
v roce 1898, začala další éra jáchymovského dolování, kterou umožnily zbytky po výrobě 
barev. Prokázalo se totiž, že uranové barvy nejsou radioaktivní, protože radium zůstalo ve 
zbytcích po výrobě barev. V letech 1910 – 1919 byl Jáchymov monopolním výrobcem 
radia. V době 2. světové války byl Jáchymovský revír majetkem Říše a pokračovala těžba 
za účelem výroby radia.

Za  počátek  novodobé  těžby  uranu  na  území  ČR  lze  považovat  návštěvu  dvou 
sovětských  důstojníků  dne  27. 8. 1945  v Jáchymově.  Po  jejich  obhlídce  se  roztočil 
kolotoč  vyhledávání,  těžby  a zpracování  uranu  v délce  trvání  několika  desítek  let. 
Důvodem,  proč  se  Sovětský  svaz  tak  intenzívně  zajímal  o československý uran,  byla 
konstrukce atomové zbraně, kterou nutně potřeboval pro udržení svého velmocenského 
postavení. Jelikož Jáchymovské ložisko patřilo mezi jediné, v té době známé, ve sféře 
sovětského vlivu, bylo i obsazení těchto dolů jedním z hlavních sovětských cílů. V roce 
1945 bylo na jáchymovském ložisku vytěženo cca 30 t rudy a ta již putovala na základě 
Dohody [1] z 23. 11. 1945 přímo do Sovětského svazu. Ze stejné dohody vznikl ke dni 
1. 1. 1946 vyhláškou ministra průmyslu č. 828 ze dne 7. 3. 1946 (Úřední list, částka 50) 
Národní podnik Jáchymovské doly v Jáchymově. O překotném tempu vyhledávání uranu 
a jeho těžby vypovídá následný rozvoj samotného n. p. JD Jáchymov.

Od  roku  1946  nastal  v Jáchymově  prudký  rozvoj  geologického  průzkumu 
s následným otvíráním nových šachet.  Proti  třem šachtám existujícím v Jáchymově na 
konci války, vzniklo do roku 1948 již celkem 28 šachet, další pak v nedalekém Horním 
Slavkově a v neméně důležité  lokalitě  Příbrami [2].  Geologický průzkum byl  od roku 
1948 organizován sovětskou stranou jako útvar Kutacích prací, v němž řídící a odborné 
práce  vykonávali  sovětští  odborníci.  Skupiny  útvaru  s regionální  působností  vznikaly 
v Jáchymově (označení K I), Příbrami (K II),  Vrchlabí (K III),  Trutnově (K IV), Boučí 
(K V), Horním Slavkově (K VI), Horažďovicích (K VII) a Spišské Nové Vsi (K VIII) [4].

Vzhledem k specifickému postavení n. p. JD Jáchymov bylo počátkem roku 1952 
zrušeno začlenění  do Ústředního ředitelství  československých dolů  a pod ministerstvo 
průmyslu.  Při  předsednictvu  vlády  byla  vytvořena  Hlavní  správa  výzkumu  (HSV), 
podřízená  přímo  předsedovi  vlády  ČSR.  Tento  útvar  byl  výkonným  orgánem  Stálé 
československo-sovětské komise a ústředním orgánem řídícím těžbu uranové rudy. HSV 
byla rozdělena na odbory provozní a zásobovací a oddělení plánovací a kádrové. Byl jí 
podřízen  n. p.  Jáchymovské  doly,  který  se  dále  členil  na  odborný  aparát,  podřízené 
podniky  Kutacích  prací,  skupinu  Budování,  inspektorát  VIII.  –  gravitační  úpravny 
Bratrství  a Eliáš,  inspektorát  IX.  –  chemická  úpravna  Nejdek,  a šest  těžebních 
inspektorátů [2].

V roce 1955 tvořily n. p. JD Jáchymov tyto inspektoráty:  I.  Jáchymov, II.  Horní 
Slavkov,  III.  Mariánské  Lázně,  VII.  Příbram,  IX.  Nejdek,  X.  Trutnov,  organizace  pro 
geologický průzkum, pro investiční výstavbu a řady pomocných provozů [3]. Téhož roku 
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byla zřízena Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin (ÚSVTRS), která 
byla vlastně na úrovni ministerstva [8].

Do  roku  1955  se  v Jáchymovských  dolech  prakticky  neuplatňoval  dozor 
Československého Báňského úřadu srovnatelný s ostatními báňskými podniky. Existoval 
sice, tzv. odbor „Z“, ale jeho kontrolní činnost byla v Jáchymovských dolech formální 
a nedostatečná.  Od  roku  1956  se  dozor  báňského  úřadu  vylepšil  zřízením  poboček 
v Ostrově nad Ohří, Horním Slavkově, Mariánských Lázních, Příbrami a Trutnově, tedy 
v místech rozsáhlejších aktivit Jáchymovských dolů, ale kontrola v tomto období nebyla 
důsledná [8].

Z dosavadního n. p. JD Jáchymov bylo ke dni 1. dubna 1958 zřízeno pět těžebních 
národních podniků Jáchymovské doly (dále JD): n. p. JD Jáchymov (závody Rovnost I. 
a II.,  Eduard,  Eliáš,  Eva,  Barbora,  Bratrství,  Plavno,  Panorama a Abertamy),  n. p.  JD 
Mariánské Lázně (doly 1. až 5.), n. p. JD Horní Slavkov (závody Zdař Bůh, Barbora, 
Ležnice,  Bošířany a Horažďovice),  n. p.  JD  Příbram (závody Střed,  Kamenná,  Sever, 
Bytíz a Jih) a n. p. JD Trutnov (závody Stachanov, Novátor, Rybníček, Krkonoše, Nová 
Huta a Chotěboř). Dále byly zřízeny dva netěžební národní podniky – n. p. JD Chemická 
úpravna Nejdek a dále  n. p.  JD Stavební  závody Jáchymov (dříve Skupina Budování
-UKS), který byl přestěhován do Příbrami [2].

Dne 1. 2. 1958 byl zřízen n. p. JD Geologický průzkum se sídlem v Hluboši [9]. 
V jeho rámci vznikly závody: Geologický průzkum (dále GP) 1 Jáchymov, GP 2 Zábřeh 
na Moravě, GP 3 Vrchlabí (Šumperk), GP 4 Nové Město na Moravě, GP 5 Západočeský 
závod v Ostrově nad Ohří, GP 6 Mariánské Lázně, GP 7 Horažďovice, GP 8 Příbram, GP 
9 Spišská Nová Ves, GP 10 Sedimentární skupina a GP 11 Revizní skupina [2]. Později se 
sídlo GP stěhuje do Bukové u Příbrami,  od roku 1960 do Příbrami,  od roku 1969 do 
Hamru na Jezeře a od roku 1971 do Liberce, kde podnik sídlil do roku 1991 pod jménem 
Uranový průzkum [9].

Období  končící  v šedesátých  letech  lze  považovat  za  dobu,  kdy byl  uran  u nás 
dobýván bez ohledu na ekonomiku provozu, tzv. za každou cenu s maximální prioritou ze 
strany  SSSR.  Již  na  začátku  šedesátých  let  se  ukázala  s nasazením  nových  nařízení 
ohledně  hygieny práce,  větrání  dolů  a radiometrické  kontroly osazenstva  nerentabilita 
jistých důlních provozů. V ohledu na naprostou utajenost uranového průmyslu v té době, 
se dá říci,  že pouze stupeň utajenosti  umožnil provoz v mnoha takto neekonomických 
provozech [8].

V době  vrcholu,  tj.  v padesátých  letech,  pracovalo  v uranovém  průmyslu  přes 
46 000 zaměstnanců a ještě v roce 1989 přibližně 34 000.
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Tabulka č. 1 – Průměrné počty pracovníků Jáchymovských dolů v Jáchymově, Horním Slavkově 
a Příbrami

V roce  1965  byla  Ústřední  správa  výzkumu  a těžby  radioaktivních  surovin 
podřízena  ministerstvu  hornictví,  ale  již  o dva  roky  později  se  opatřením  ministra 
hornictví  (č. j.  1654/67) ze dne 29. 8. 1967,  na základě usnesení  vlády č.  197 ze dne 
7. 6. 1967 a zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 81/1967 Sb. ze 
dne 10. 8. 1967 byl zřízen trust podniků uranového průmyslu s názvem Československý 
uranový  průmysl  (dále  ČSUP)  a dnem 1. 9. 1967  i generální  ředitelství  (dále  GŘ)  se 
sídlem v Příbrami.  Byl  to hospodářský kolos s mnoha pomocnými provozy,  zahrnující 
například  úpravny  uranových  rud,  Základnu  rozvoje  uranového  průmyslu  (ZRUP), 
Vývojový závod uranového průmyslu  (VZUP),  Projektový ústav  uranového průmyslu 
(PÚUP), Podzemní inženýrské stavby (PIS) a další závody [8].

Dne  19.  října  1989  bylo  přijato  Usnesení  předsednictva  vlády  ČSSR  č.  94 
o útlumovém programu pro těžbu uranu a související  činnosti.  Na jeho základě  došlo 
v následném období k rozsáhlé restrukturalizaci uranového průmyslu,  kterou provázelo 
značné omezení všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu. Současně probíhala 
privatizace činností, které s těžbou a zpracováním uranové rudy přímo nesouvisely.

Nehledě  na  všechny  uvedené  organizační  změny  byla  nejvyšší  výkonná  moc 
v uranovém průmyslu od listopadu 1945 až do roku 1990 soustředěna v rukách pražské 
smíšené  československo-sovětské  komise.  Vytvoření  samostatné  uranové  organizace 
vymykající  se  běžným  československým  báňským  strukturám  vedlo  zejména 
v poválečném období na jedné straně k prudkému rozvoji průzkumu a těžby uranu, ale na 
druhé straně přineslo československému státu mnoho nevýhod. K nim především patřila 
záměrná izolace a účelové utajování činnosti celého resortu a omezení kontrolní činnosti 
Báňského úřadu, vykonávajícího dozor nad hornickým podnikáním v ČSSR [8].

Omezování  odborných  kontaktů  a výměny  zkušeností  v jakékoliv  průmyslové 
činnosti brzdí její rozvoj. Pro uranový průmysl byla izolace odborníků a utajováni nových 
poznatků typická, a to nejen směrem do zahraničí, ale i směrem v tuzemsku.

Od 1. května 1992 byl Uranový průmysl přejmenován na DIAMO s. p. se sídlem ve 
Stráži  pod Ralskem a s těžebními organizacemi ve stejnojmenné obci,  Rožné,  Zadním 
Chodově a Příbrami. Začalo období řízeného útlumu těžby uranu.
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Rok Celkový počet pracovníků Z toho vězňů
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

17 781 6 779
24 867 10 748
33 320 13 374
40 317 13 821
44 368 11 970
46 351 9 214
43 897 7 125
42 848 6 316
37 167 6 603
30 244 4 933
25 633 2 923
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Relativně  nejužitečnější  aktivity  uranového  průmyslu  se  paradoxně  projevily 
v přidružených  povozech.  Vývoj  a výroba  důlních  strojů  a zařízení,  ražby  tunelů  pro 
pražské metro, přivaděč vody Želivka, skupinové vodovody, kanalizační stoky, nádrže na 
pitnou  vodu,  bytová  výstavba  atd.  jsou  příklady  poctivé  a užitečné  práce  stovek 
zaměstnanců uranového průmyslu, které dodnes slouží lidem v České republice [8].

Obr. č. 1- Přivaděč Želivka – definitivní betonáž – úsek Sázava
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2. Geologická charakteristika zájmového území

2.1. Geologické a geomorfologické poměry zájmového území
Krkonošská oblast, tj. krkonošsko-jizerský pluton a oblast metamorfovaného pláště, 

tvoří západní část západosudetské (lugické) soustavy. Západní hranicí je lužická porucha, 
na jihu je území omezeno severním okrajem podkrkonošského permu, na východě linií 
Turnov – Svoboda nad Úpou.

Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor budují mocné polohy krystalických břidlic 
vytvářející rozsáhlou klenbu, do níž v období svrchního karbonu intrudovalo krkonošsko
-jizerské granitoidní těleso.  Směrem k jihu se krystalinikum noří  pod permokarbonské 
a svrchnokřídové sedimenty.  Na severovýchodě a jihozápadě tvoří  geologické omezení 
oblasti S-Z směru, zlom vnitrosudetský a zlom lužický.

Krkonošsko-jizerské krystalinikum je protaženo ve směru V-Z v délce 70 km. Styk 
s dílčími sousedícími geologickými jednotkami je z části tektonický, většinou však pluton 
intruduje do svého pláště. Pluton je tvořen řadou facií granitoidů a je doprovázen žilními 
intruzivními horninami.

Za  nejstarší  strukturní  patro  krystalinika  jsou  považovány  horniny  svrchního 
protezoika  budující  jádro  antiklinálních  struktur.  Jsou  zde  rozšířeny  fylity  až  svory 
různého petrografického složení a nejpříznivější pro lokalizaci uranového zrudnění se jeví 
horniny  bohaté  biotitem  s polohami  erlánů  a amfibolitů.  V oblasti  Ještědska, 
Železnobrodska a Rýchorska je uvažováno strukturní patro palezoického stáří [10].

S variskou tektogenezí a hlubinným magmatismem jsou spojovány známé výskyty 
uranových akumulací. Jsou považovány za endogenní, hydrotermálního původu a stejně 
jako  ostatní  zrudnění  jsou  výskyty  uranové  mineralizace  lokalizovány  nerovnoměrně 
v izolovaných  úsecích  malého  průmyslového  významu  [12].  Nejčastěji  je  vázáno  na 
struktury typu krátkých puklin podél větších zlomů či na jejich křížení, nebo disjunktivní 
struktury v příkontaktní části  granitoidů. Ve smyslu Dančeva a Lapinské lze jednotlivé 
výskyty a ložiska  řadit  k formaci  křemenné parageneze s minerální  asociací  smolinec
-křemen-karbonát [11].
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Obr. č. 2- Krkonošsko-jizerské krystalinikum

1-niská rula, 2-ještědské krystalinikum, 3-rýchorské krystalinikum, 4-leszczyniecká jednotka; F – Frýdlant,  
J – Ještěd, JG – Jelenia Góra (Polsko), L – Liberec, V – Vrchlabí, Z – Zawidóv (Polsko), ŽB – Železný Brod.

Uranové zrudnění se vyskytuje ve třech základních zónách:

1. Svorová  zóna  jižního  exokontaktu  masivu,  zde  leží  ložisko  Medvědín  a rudní 
výskyty Západní Medvědín a Harrachov. V uranové mineralizaci převládá smolinec 
a jeho relikty, v oxidační zóně jsou výrazně vyvinuty sekundární uranové minerály 
torbernit, autunit, gumit a uranové černě.

2. Fylitová  zóna  ordovického  a silurského  stáří  tvoří  fylity  s polohami  kvarcitů 
a svorů, sledující kontakt s dvojslídními žulami v jihozápadní části masivu. Na tuto 
zónu  jsou  vázány  rudní  výskyty  Příchovice  a Rádlo.  V uranové  mineralizaci 
převládají minerály křemen-smolincové asociace.

3. Zóna  vázaná  na  systém  poruch  severojižního  směru  sledující  rozhraní 
protezoických  a palezoických  hornin.  Tuto  zónu  reprezentuje  ložisko  Labská 
(Přehrada)  a rudní  výskyt  Černý  důl.  Uranová  mineralizace  je  reprezentována 
převážně  smolincem,  v přípovrchových  partiích  se  hojně  vyskytovaly  i silikáty 
uranu.

Mimo tyto tři hlavní zóny se vyskytují uranové akumulace i v dalších geologických 
strukturách.

Uranové zrudnění je vázáno na struktury typu krátkých puklin podél větších zlomů 
či na jejich křížení, nebo disjunktivní struktury v příkontaktní části granitoidů. Ve smyslu 
ustálené  klasifikace  [11]  lze  jednotlivé  mineralogické  výskyty  i malá  uranová  ložiska 
řadit  k formaci  křemenné  parageneze  s minerální  asociací  smolinec-křemen-karbonáty 
[5].
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Rudní  uranové  akumulace  v oblasti  krkonošsko-jizerského  krystalinika  lze  dle 
průmyslového významu ověřených zásob rozdělit na tři oblasti:

• malá uranová ložiska

◦ Medvědín a Labská (Přehrada)

• rudní výskyty uranových rud

◦ Křižany,  Rádlo,  Příchovice,  Harrachov  (Rýžoviště),  Západní  Medvědín, 
Valteřice, Štěpanice, Herlíkovice, Kozí hřbety, Svatý Petr, Černý Důl, Bolkov, 
Maršov a Malá Horní Úpa

• mineralogické výskyty uranových rud

◦ Raspenava,  Albrechtice  v Jizerských  horách,  Příchovice  II  (Šumburk) 
a Dolní Dvůr

Ložiska, která byla předána těžební organizaci do těžby a množství likvidovaného 
kovu  zde  nepřesáhlo  50  t,  jsou  považovány  za  malá  ložiska.  Rudní  výskyty  jsou 
charakteristické nejen malými zásobami uranu, ale také tím, že tyto nepatrné zásoby byly 
vytěženy  v průběhu  průzkumných  prací,  a nebyly  předány  těžebním  organizacím. 
Mineralogické výskyty byly pouze ověřením radiometrických anomálií na úseku pomocí 
kutacích rýh a nepotvrdily jejich pokračování směrem do hloubky.

Obr. č. 3 – Přehledná mapa úseků n. p. JD Jáchymov v krkonošsko-jizerském krystaliniku

1-Křižany, 2-Rádlo, 3-Raspenava, 4-Albrechtice v Jiz. horách, 5-Roprachtice, 6-Příchovice II,  
7-Příchovice, 8-Harrachov, 9-Štěpanice, 10-Západní Medvědín, 11-Medvědín, 12-Labská, 13-Kozí hřbety,  

14-Svatý Petr, 15-Herlíkovice, 16-Valteřice, 17-Dolní Dvůr, 18-Černý Důl, 19-Bolkov, 20-Maršov,  
21-Horní Malá Úpa
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2.2. Vývoj  vyhledávání  a těžby uranové rudy v krkonošsko-jizerském 
krystaliniku
Vyhledávání  ložisek  uranu  v oblasti  krkonošsko-jizerského  krystalinika  měl  na 

starosti  útvar  Kutací  práce  K III(dále  K III)  posléze  transformovaný  na  Geologický 
průzkum 3 (GP 3) se sídlem ve Vrchlabí. Útvar K III byl zřízen v roce 1951 a jako první 
se zaměřil na ověřování starých důlních děl v této oblasti. V roce 1952 byla pro práce 
organizované v západní části zřízena skupina se sídlem v Liberci, avšak doba její činnosti 
byla omezena pouze na jeden rok. Oblast Krkonoš a Jizerských hor sice nepatřila mezi 
historicky významné báňské revíry, důlní podnikání bylo vždy spíše lokálního významu, 
avšak na tomto území se nachází množství historických důlních děl (revíry Obří Důl, 
Svatý Petr, Černý Důl, Rudník, Dolní a Horní Rokytnice,  Svoboda nad Úpou a další). 
První  práce  tedy  spočívaly  ve  vyhledání  těchto  starých  hornických  děl  v archívech 
a provedení radiometrické revize štol a přilehlých odvalů.

Souběžně  s revizní  činností  zahájil  útvar  K III  vyhledávání  nových  ložisek 
uranových rud mimo již  známé stařiny pomocí  metod využívající  fyzikální  vlastnosti 
uranu a jeho rozpadové řady. Takto byly vyhledávány ložiska s povrchovým projevem 
primárních či sekundárních aureol. Primární aureola představuje zastoupení prvků v zóně 
slabé mineralizace, tj. přechod mezi ložiskem a okolní horninou. Sekundární aureola je 
rozptyl  prvků  původně  koncentrovaných  v ložisku  nebo  v primární  aureole  vlivem 
supergenních  procesů.  Mezi  hlavní  metody patřil  gamaprůzkum,  využívající  přenosné 
radiometry se sluchovou indikací. Pomocí měření radiace jednotlivých míst, bylo možno 
odhalit  anomálie  a ty  potom  podrobit  dalšímu  průzkumu.  Realizoval  se 
autogamaprůzkum pomocí terénních vozidel (např. Tatra 803), kde radiometr byl umístěn 
ve vozidle jedoucím maximální rychlostí 15 km/h. V měřítku 1:25 000 byly vytvářeny 
gamaprofily s ohledem na přístupnost hlavně na cestách a lesních svážnicích. Profily byly 
od  sebe  vzdáleny  400-500  m.  Nepřístupné  oblasti  se  v tomto  měřítku  prohledávaly 
pomocí  pěšího  gamaprůzkumu.  Souběžně  s gamaprofily  se  vytvářelo  geologické 
mapování  v témže  měřítku.  V případě  nalezení  radiometrické  anomálie  se  přistoupilo 
k ověření v podrobnějším měřítku (až 1:1 000) a vzdálenost profilů se snížila až na 5 m 
[5]. Další využívanou metodou byl emanační průzkum. Principem je nasávání půdního 
vzduchu  ze  sond  hlubokých  až  1 m  do  emanometru,  ve  kterém se  měří  koncentrace 
radioaktivních  plynů,  především radonu.  Právě  těmito  metodami  byla  v době  aktivity 
útvaru K III objevena všechna ložiska a rudní výskyty.

Pokud  byla  anomálie  ověřena  radiometricky  v podrobném  měřítku,  následovalo 
ověření anomálií  povrchovými zemními pracemi.  Jednalo se hlavně o plošné odkryvy, 
rýhy, záseky a mělké šachtice v místě maximálních hodnot anomálie. Využívalo se také 
mělkých  vrtů  s gamakarotáží.  Rýhy  byly  kopány  ručně  do  hloubky  1-2 m  a vrty  se 
prováděly do hloubek 4-6 m [5].  Pokud byl  nález pozitivní,  bylo přikročeno k otvírce 
anomálie pomocí hornických prací (jámy, průzkumné šachtice, štoly, překopy a chodby) 
a rovněž vrtnými pracemi (hlubinné vrty z povrchu i podzemí) [6].

Díky horskému terénu  byla  většina  anomálií  otevřena  štolou.  V případě  většího 
rozfárání bylo ložisko otevřeno štolami s výškovým rozdílem 30-40 m, které tím tvořily 
štolová patra. Spojení pater bylo zajišťováno mezipatrovými komíny. V případě ložisek 
Medvědín, Přehrada (slepá jáma) a rudního výskytu Černý důl se přistoupilo k ražení jam. 
Na rudním výskytu Příchovice se pro těžební účely pouze rozšířil profil původního šurfu 
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č.  3.  Při  ražbě  důlních  děl  se  využívalo  ručních  pneumatických  kladiv  EDK-60 
s kompresorem např.  V4-RZD a odvoz vytěžené rubaniny byl prováděn ručně.  Výztuž 
důlních děl byla ve všech případech dřevěná, stavěna tzv.“na srub“ s profilem 3,6-6,5 m2 

[5][6].  Na  těžených  ložiscích  byla  pro  dobývání  rudných  čoček  malých  rozměrů 
používána  metoda  výstupkového  dobývání  se  zakládáním vydobytých  prostor  vlastní 
základkou a výběrová dobývací metoda [9].

Obr. č. 4 – vrtací kladivo EDK 60, výrobek Vítkovických železáren

Úvodní anomálie v krkonošsko-jizerské oblasti byly tedy prověřovány průzkumem 
K III a po ověření průmyslového zrudnění byla tato ložiska předána těžební organizaci JD 
Trutnov n. p.,  která zajišťovala samotnou těžbu. Toto lze v dostupné dokumentaci z té 
doby,  ukázat  na  v ruštině  azbukou  psaných  ročních  zprávách  Kutacích  prací 
a geologických mapách průzkumu, kde hlavní slovo měli ruští specialisté a celý průzkum 
byl realizován v jejich režii, neboť pro SSSR byla oblast průzkumu rud stěžejní oblast 
zájmu [8].

Ke dni  1. 1. 1959 byl  dosavadní  těžební  podnik JD Trutnov n. p.  zrušen a tímto 
datem skončila sice krátká, avšak z hlediska objemu báňských prací nejvýznamnější etapa 
dolování v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika. Během průzkumu a následné těžby 
bylo vyraženo celkem zhruba 35 500 m horizontálních děl a přes 550 m svislých jam či 
šurfů. Pracovníci posledního krkonošského uranového dolu Medvědín přešli na nadějný 
úsek Zálesí  v Rychlebských horách do nově zřízeného těžebního podniku JD Javorník 
n. p. se sídlem v Javorníku.

V letech  1966-1967  prováděl  závod  se  sídlem v Hamru  na  Jezeře  systematický 
autogamaprůzkum  orientovaný  především  na  krkonošsko-jizerský  masiv.  Vedení 
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průzkumných prací limitovala skutečnost, že území je součástí Krkonošského národního 
parku (KRNAP).

Další  těžba  v této  oblasti  pokračovala  pouze  na  úseku Křižany,  kde  podnik RD 
Příbram, závod Sobědruhy dotěžoval zdejší fluoritové ložisko, které je zlikvidováno roku 
1979 a roku 1994 byl dán do likvidace i poslední důl v této oblasti – závod Harrachov 
podniku RD Příbram.

Tabulka č. 2 – Seznam úseků v krkonošsko-jizerském krystaliniku s délkami báňských děl vypočtených  
z dostupných důlních map a zpráv geologického průzkumu
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Název úseku

šurf / jáma štola / překop štola číslo:  /  díla na šurfu číslo:  /  díla na patře číslo:

počet počet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Albrechtice 2 9 - -
Bolkov 1 7 1 502 502
Černý Důl 2 118 7 577 39 - - 285 95 - 838 290
Dolní Dvůr 1 5 - -
Harrachov - - 1 383 383
Herlíkovice 1 19 3 833 115
Horní Malá Úpa 1
Kozí Hřbety - - 2 169 56 113
Křižany 1 30 2 784 758 - 26
Maršov - - 1 871 871
Medvědín 1 86 4 224
Přehrada 1 50 5 189 193 529
Příchovice 4 129 -
Příchovice 2 3 - 133 133
Raspenava
Rádlo 4 105 - 422 45 183 132 62
Roprachtice
Štěpanice - - 1 263 263
Valteřice 1 4 1 435 435
Záp. Medvědín - - 1
Svatý Petr - - 4 677 72 395 48 163

Celkem 23 562 33

délka 
v km

délka v 
km

4 234 2 110

2 230 1 282

12 141 4 265 1 393 4 022 2 237
6 700 1 179 2 089 2 521
4 148 2 786 1 362

1 178 1 178

35 270
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3. Radiometrické měření  hald hornických těžebních prací 
a jejich okolí

3.1. Horninové prostředí jako zdroj radiace
Nejčastějším zdrojem radiace,  které  je  člověk  vystaven,  jsou  horniny,  běžně  se 

vyskytující  v zemské kůře.  Toto tzv.  přirozené záření má svůj  původ v radionuklidech 
obsažených  v menší  či  větší  míře  v každé  hornině.  Nejvýznamnější  a nejrozšířenější 
radionuklidy jsou izotopy uranu (U),  thoria  (Th)  a draslíku (K).  Tyto izotopy se dále 
rozpadají dle svých rozpadových řad a vytváří celou řadu tzv. dceřiných prvků, z nichž 
v běžně se vyskytujících horninách je obsah značně proměnlivý, v závislosti zejména na 
výše jmenovaných nejvíce zastoupených radionuklidů (K, U, Th). Obecně lze prohlásit, 
že nejmenší radioaktivitu vykazují sedimentární horniny (např. vápence a pískovce), vyšší 
pak metamorfované horniny (ruly) a nejvyšší horniny vyvřelé (např. žuly). V některých 
speciálních případech pak i běžně se vyskytující horniny mohou být zdrojem zdravotního 
rizika. Tak je tomu např. u tzv. durbachytů (typ vyvřelých hornin žulového charakteru), 
které  se  na  našem  území  vyskytují  v širším  okolí  Třebíče,  Milevska  a v menší  míře 
i jinde. Vysoký obsah U v těchto horninách způsobuje vývin vysokých koncentrací Rn222, 
které v určitých podmínkách mohou přesahovat hygienické normy.

Je samozřejmé, že v případě ložisek radioaktivních surovin (zejména U) dochází 
k anomálně  vysoké  koncentraci  radionuklidů,  a tím  i ke  vzniku  vysokého  stupně 
zdravotního rizika pro obyvatelstvo.

Radioaktivitu hornin zemské kůry je možno sledovat mnoha způsoby.  Nejčastěji 
bývá  určována  detekcí  gama  záření,  které  má  největší  průchodnost  hmotou, 
a charakterizuje  tak  největší  objem  měřeného  objektu.  Je  přitom  možno  měřit  tzv. 
úhrnnou aktivitu záření gama, na níž se podílí všechny zastoupené radionuklidy,  nebo 
pomocí  spektrometrických  měření,  určovat  zastoupení  jednotlivých  radionuklidů 
v hornině.  S ohledem na  možnosti  využitého  radiometru  RP-103  byla  měřena  úhrnná 
aktivita.

Pro posouzení  stupně ohrožení  obyvatelstva,  např.  pozůstatky po těžbě uranu je 
tedy nejprve  nezbytné  poznat  přirozenou  radioaktivitu  hornin,  která  se  v dané  oblasti 
běžně  vyskytuje  (tzv.  přirozené  pozadí).  Teprve  při  znalosti  tohoto  pozadí  je  možno 
posoudit zda projevy, např. hald po těžbě uranu, jsou v daném území anomální, či nikoliv.

Při velmi hrubém zobecnění můžeme prohlásit, že území Krkonošského národního 
parku  je  tvořeno  jednak  žulami  krkonošsko-jizerského  plutonu  a dále  pak  skupinou 
metamorfovaných  hornin  v jejich  lemu.  Pro  tyto  horniny  jsou  z literatury  uváděny 
následující průměrné hodnoty měřených veličin přirozené radioaktivity hornin:

Tabulka č. 3 – Průměrné hodnoty přirozené radioaktivity hornin

Je  nutno  upozornit,  že  uvedené  hodnoty  jsou  průměrné  a v přírodě  mohou 
významně oscilovat oběma směry. Tyto zjištěné hodnoty řadí krkonošsko-jizerský pluton 
spolu  s karlovarským  žulovým  masivem,  borským  a smrčínským  masivem 
k nejradioaktivnějším horninám Českého masivu.
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3.2. Popis  použitých  radiometrů,  metodika  měření  a zpracování 
výsledků
Na všech zkoumaných reliktech předchozí těžby či průzkumu uranových rud byla 

měřena  veličina  příkonu  dávkového  ekvivalentu  gama  v μSv/hod  (radiometr  MKS-
05“TERRA” výrobce PE "SPPE "Sparing-Vist  Center",  Lvov,  Ukrajina).  Měření  bylo 
prováděno v biologické výšce nad terénem, tj. ve výšce cca 80cm.

Dále  bylo  prováděno  úhrnné  měření  gama aktivity  pomocí  radiometru  RP-103, 
výrobce  ZRUP,  Ostrov  nad  Ohří  (kalibrace  2010  DIAMO),  v impulsech  za  sekundu 
s připojenou scintilační sondou v nulové výšce.

Tabulka č. 4 – parametry radiometru MKS-05

Na  každé  měřené  lokalitě  bylo  provedeno  minimálně  10  stanovení  dávkového 
ekvivalentu  záření  gama  a úhrnné  měření  gama  aktivity.  Obě  hodnoty  měření  byly 
zapsány spolu s číslem bodu polohy získaného z GPS přístroje Garmin GPSMAP 60 Cxi. 
Průměrná přesnost  měření  pomocí  GPS byla 2 m.  Pokud nebylo k dispozici  zaměření 
odvalů,  bylo provedeno zaměření jejich hlavních linií  pomocí pásma, kompasu a GPS 
přístroje.  Takto získaná data byla zpracována do tabulky pro každou lokalitu.  Terénní 
zaměření a polohové body byly převedeny ze souřadného systému WGS-84 do S-JTSK, 
jelikož všechny ostatní mapové podklady byly v tomto systému.

Pro  vyhotovení  map  izolinií  měření  byla  využívána  pouze  data  z radiometru 
RP-103. Data z radiometru MKS-05 byla využita pro stanovení vykreslovaného rozsahu. 
Rozsah izolinií  byl  stanoven s ohledem na vyhlášku SÚJB č.  307/2002 Sb. o radiační 
ochraně. Ta stanovuje limit  dávky pro obyvatele na 1 000 μSv/rok, tedy 0,11 μSv/hod 
a pro radiační pracovníky 50 000 μSv/rok, tedy 5,71 μSv/hod. Průměrná hodnota pozadí 
v ČR je 0,35 μSv/hod.  Bylo využito souběžného měření pomocí MKS-05 v biologické 
výšce  jako  srovnávacího  prvku  a dle  zmíněné  vyhlášky  bylo  provedeno  porovnání 
přepočítaných  hodnot  z RP-103  v ppm  U na  takto  definovaný  rozsah  z MKS-05 
v μSv/hod:
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Měřící rozsah a hlavní relativní chyba
měřená veličina měřící rozsah relativní chyba

0,1…9 999

0,1…9 999 ±15%

Rozsah měřené energie a závislost energie
měřená veličina měřící rozsah relativní chyba

radiace gama a záření X 0,05…3,0 ±25%

Citlivost přístroje
hodnota

0,01

jedn.
příkon ekvivalentní dávky gama 
a záření X (137Cs) µSv/h ±(15+2/H*(10))%, kde H*(10) - µSv/h
ekvivalentní dávka gama a 
záření X (137Cs) µSv

jedn.
MeV

jedn.
úroveň citlivosti měření příkonu 
ekvivalentní dávky µSv/h
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• průměrné pozadí v ČR: 0,1-0,35 μSv/hod = 10-55 ppm U

• prům. pozadí+limit pro obyvatele: 0,35-0,46 μSv/hod = 55-80 ppm U

• prům. pozadí+2*limit pro obyvatele: 0,46-0,57 μSv/hod = 80-120 ppm U

• prům. pozadí+limit pro rad. pracovníky: 0,57-5,71 μSv/hod = 120-2800 ppm U

Takto rozdělený rozsah naměřených hodnot má daleko vyšší vypovídající schopnost 
s ohledem na možnost srovnání s platnou legislativou.

Z naměřených bodů byl vytvořen digitální model terénu v programu RIB STRATIS 
V12. 2, kde byly jako výšky využity hodnoty měření RP-103. Mapa izolinií byla jako 
hypsometrie  vytvořena  v Autodesk  Civil  2011  a exportována  zpět  do  STRATIS  pro 
tiskové výstupy.

Každá měřená lokalita má čtyři základní přílohy:

• celkovou přehlednou mapu s průběhem důlních děl

• detailní mapu izolinií měření na odvalech

• tabulku měřených bodů s hodnotami

• orientační mapu bodů

3.3. Radiometrické měření jednotlivých úseků
Vlastní  radiometrické  měření  jsem  prováděl  ve  volném  čase  na  základě  dat 

získaných studiem archívních materiálů DIAMO s. p. ve Stráži pod Ralskem. Lokalizace 
byla stížená horským terénem a uranové rudní výskyty byl často problém nalézt, neboť 
polohová data z Geofondu nejsou vždy přesná. V tomto ohledu velmi přispěla k mé práci 
možnost zúčastnit se pravidelného monitoringu těchto báňských děl pracovníky DIAMO 
s. p., odštěpného závodu SUL se sídlem v Příbrami v květnu 2010. Zbývající měření byla 
provedena samostatně na konci roku 2010.

3.3.1. Úsek Křižany

3.3.1.1. Geografické vymezení zájmového území
Uranový  rudní  výskyt  Křižany  se  nachází  na  jižním  svahu  Malého  Ještědu 

(754 m. n.  m),  katastrální  území  obec  Křižany,  okres  Liberec.  Okolí  ložiska  náleží 
k Malému Ještědu. Krajina je zvlněná, pokrytá lukami a pastvinami. Ložiskovou oblast 
v jihovýchodní části protéká Ještědský potok (Křižanský potok).
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Obr. č. 5 – Vyznačení umístění úseku Křižany

3.3.1.2. Geologické a geomorfologické poměry
Ložisko  je  vyvinuto  v oblasti  krkonošsko-jizerského  krystalinika  v jeho  dílčí 

jednotce  ještědského  krystalinika.  Jedná  se  o komplex  svrchnoproterozoických  až 
spodnokarbonských  slabě  metamorfovaných  hornin.  Samotný  žilný  systém  je  uložen 
v pruhu zvrásněných sericiticko-chloritických fylitů  ještědského devonu.  Na severu  je 
tato fylitová série omezena mocnou poruchou směru SZ-JV, za níž se vyskytují pouze 
grafitické fylity. Na jihu tvoří hranici lužický zlom ve směru SZ-JV. Šířka tohoto pruhu 
dosahuje 180 m a délka 1 100 m.

3.3.1.3. Mineralogie úseku
Na  lokalitě  bylo  geologickým  průzkumem  zjištěno  celkem  6 žil  se  složitou 

větvenou  stavbou  v převládajícím  hlavním  směru  310-340°  o úklonu  60-75°  k JZ 
s maximální  mocností  žil  v rozsahu  2-3 m.  Převládající  mineralizaci  výplně  žil  tvoří 
fluorit, baryt a karbonáty dolomitové řady (dolomit, siderit a ankerit). Vedlejší minerály 
s častým výskytem jsou kalcit, limonit a goethit. Vzácně se z rudních minerálů vyskytují 
pyrit, hematit a chalkopyrit. Mineralogické složení samotného uranového zrudnění nebylo 
v dostupných  zprávách  JD  Jáchymov  (K III)  nalezeno.  Pouze  uvádí,  že  uranová 
mineralizace  je  charakterizována  čočkami  nepravidelné  formy  a velikosti  v asociaci 
s hnízdy sideritu.  Pozdější  práce  uvádějí  tuto  mineralizaci  staršího  typu  jako uraninit 
provázený minerály pětiprvkové formace vázanou na fluorito-barytové žíly [14] a jako 
výplň nejmladších tektonických puklin (A-struktury) uranové černě a směs oxidů uranu – 
gumit [15]. Obsah uranu ve vzorcích je uváděn v rozsahu 0,01-0,12 [7].

3.3.1.4. Rozfárání úseku
V roce 1951 provedl útvar K III ověřovací práce na místě starých báňských prací 

doložených v této oblasti již v 17. století.  Na ploše 2,6 km2 bylo objeveno emanačním 
průzkumem 56 radonových anomálií  s aktivitou v rozsahu 15-53 MeV.[7]  Po předešlé 
těžbě železných rud (limonit a goethit v oxidační zóně karbonáto-baryto-fluoritových žil) 
nalezl průzkum útvaru K III jednu zavalenou štolu na pravém břehu Ještědského potoka 
(Křižanský potok) a tři zasuté šachtice na břehu levém. Stará štola označená jako č. 3 byla 
pracovníky útvaru K III částečně vyzmáhaná a ovzorkovaná.

V roce 1952 byl úsek rozfárán štolou č. 1 a šurfem č. 3, zároveň byly vyzmáhany 
i tři levobřežní staré mělké šurfy [7].

Celkové množství báňských prací na úseku v letech 1951-1952 bylo následující:
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• vyraženo 784 m překopů a sledných chodeb

• vyhloubeno 30 m šurfů

Průzkum  na  úseku  Křižany  byl  pro  negativní  výsledek  v roce  1952  ukončen, 
podzemí vyrabováno,  šurf  č.  3 zasypán a úsek předaný SRP, n. p.  pro ověření  fluorit
-barytové mineralizace.

V letech  1953-1956  pracoval  na  lokalitě  SRP,  n. p.  a pro  další  otvírku  ložiska 
využíval štolu č. 1, využívá ji jako štolové patro nové jámy H, která dosahuje hloubky 
100 m. Celkově se ložisko rozfáralo v horizontech 0 m,-30 m,-60 m a –100 m.

Roku 1958 ložisko převzaly RD Příbram, n. p. a těžba probíhala hlavně na nových 
štolách č. 4 a č. 5. V letech 1969-1975 byly vytěženy v oblasti štoly č. 1 všechny zásoby 
s příznivým obsahem CaF2. Roku 1979 bylo ložisko Křižany zlikvidováno [16].

3.3.1.5. Současný stav
Důlní dílo je přístupné štolou č. 1, neboť se jáma H využívá jako zdroj vody pro 

obec  Křižany  na  základě  projektu  zpracovaného  v roce  1974.  Objem  výlomu  pod 
štolovým patrem štol č. 1 a 3 činí 10 200 m3.

Objem následných báňských prací na úseku několikanásobně přesahuje objem prací 
JD Jáchymov n. p. Hlušinový odval po těžbě fluoritu vznikl na místě původního odvalu 
u štoly č. 1 a tím jej zcela zahladil. Halda šurfu č. 3 byla aplanována.

3.3.1.6. Radiometrické měření na úseku
Pro nedostupnost původních odvalů na úseku z výše uvedených důvodu jsem od 

měření  upustil.  Báňské  práce  na  úseku  sice  sledovaly  původní  fluorit-barytovou 
mineralizaci, která v jistých místech měla i jistý podíl uranové mineralizace, avšak tato již 
nebyla dále sledována a je tedy na odvalech naprosto přehlušena neaktivní jalovinou.

3.3.2. Úsek Rádlo

3.3.2.1. Geografické vymezení zájmového území
Uranový výskyt Rádlo se nachází v jihozápadní části Jizerských hor, cca. 3 km od 

Jablonce nad Nisou na svazích vrchu Hradešín (630 m. n. m.),  katastrální území obce 
Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou. Svah vrchu Hradešín 
je v místě  uranového výskytu mírný. Úsek je odvodňován bezejmenným a Rádelským 
potokem.
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Obr. č. 6 – Vyznačení umístění úseku Rádlo

3.3.2.2. Geologické a geomorfologické poměry
Rudní výskyt se nachází v zóně jihozápadního exokontaktu krkonoško-jizerského 

plutonu s fylity ordovického a silurského stáří s polohami kvarcitů a svorů. Celý komplex 
je protkán vložkami porfyru a aplitu. Směr kontaktu granitu je SZ 270-300° s úklonem 
15-25° na SV [7].

3.3.2.3. Mineralogie úseku
Na úseku bylo určeno 5 žilných struktur protažených od 150 do 600 m. Směr žil je 

315-345° s úklonem na SV pod úhlem 70-85°. Mocnost žil byla od 1 do 30 cm. Na žílách 
byly určeny tyto minerály: kalcit, hematit, chalkopyrit, pyrit, uranové slídy a smolinec. 
Mocnost smolincových prožilků byla do 9 cm [7].

3.3.2.4. Rozfárání úseku
Uranový  výskyt  je  objeven  pomocí  emanačního  průzkumu  v roce  1956.  V roce 

1957 zde další průzkumné práce povrchovými pracemi ověřily 5 žil. Po pozitivním nálezu 
bylo přistoupeno k vyražení 4 šurfů do hloubky cca. 25 m a následně vyražení sledných 
štol. V roce 1958 průzkum pokračoval rozšiřováním sledných štol na šurfu č. 3 a č. 4. 
Pouze však na šurfu č. 3 byla zastižena uranová mineralizace na žíle č. 3. Tato byla ještě 
ověřována  vrty,  ale  ve  146  m  vrtu  byl  zastižen  granit.  Produktivnost  žíly  č.  3 byla 
stanovena na 0,07 kg/m2  a úsek byl 10. 4. 1958 opuštěn a šurfy zasypány. Pouze šurf č. 
3 byl zakryt betonovým povalem. Celkově množství kovu vydobytého při průzkumu bylo 
31,3 kg [7].

Celkové množství báňských prací na úseku v letech 1956-1958 bylo následující:

• vyraženo 422 m překopů a sledných chodeb

• vyhloubeno 105 m šurfů

3.3.2.5. Současný stav
Největší odvaly se nachází v bezprostřední blízkosti šurfu č. 3, kde bylo realizováno 

také  nejvíce  báňských prací.  Odvaly šurfů č.  1 a č.  4 byly použity na jejich  likvidaci 
a jsou  již  těžko  lokalizovatelné.  Odval  šurfu  č.  2 je  s ohledem  na  velikost  prací  na 
sledných štolách větší a je dobře patrný již z lesní svážnice.

3.3.2.6. Radiometrické měření na úseku
Radiometrické  měření  na  lokalitě  proběhlo  v listopadu  2010.  Při  měření  bylo 

zaměřeno 53 bodů s minimální  vzdáleností  5 m od sebe.  Poloha  bodů byla  určována 
s ohledem na hlavní linie odvalů a v terénu určených poloh ústí hlavních důlních děl na 
povrch. Zároveň bylo provedeno zaměření odvalů pomocí GPS přístroje.

Měření potvrdilo aktivitu vyšší jak přirozené pozadí pouze na haldě šurfu č. 3, kde 
byl zároveň odebrán vzorek se sekundárními minerály uranu. Ostatní haldy jsou neaktivní 
a halda šurfu č. 4 je díky blízkosti cesty již v podstatě aplanována.

2011 17



Ladislav Pašek: Uranová ložiska a rudní výskyty v krkonošsko-jizerském krystaliniku

3.3.3. Úsek Příchovice

3.3.3.1. Geografické vymezení zájmového území
Uranový výskyt  Příchovice  se  nachází  na  západních  svazích  hory Hvězda  (958 

m. n. m.),  katastrální  území  obce  Příchovice  u Kořenova,  okres  Jablonec  nad  Nisou. 
V severovýchodní části je svah relativně plochý, zatímco na jihozápadě se jeho charakter 
se mění na více strmější svahy. Říční síť je málo rozvinutá, představuje ji Příchovický 
potok a několik  malých bezejmenných potoků,  které  tečou na  západ do Černé  Desné 
a patří do povodí řeky Kamenice.

Obr. č. 7 – Vyznačení umístění úseku Příchovice

3.3.3.2. Geologické a geomorfologické poměry
Rudní  výskyt  se  nachází  na  jihozápadním  exokontaktu  krkonoško-jizerského 

plutonu  s metamorfovanými  horninami.  Tento  kontakt  probíhá  ve  směru  285-300° 
a uklání se pod metamorfované krystalinikum pod úhlem 40-70°. Zónu metamorfovaných 
hornin  představují  migmatitické  biotitické  a erlánové  ruly  s vložkami  kvarcitů,  erlánů 
a slídnatých svorů až rul, v bližším kontaktu feldspatizovaných a silně prokřemenělých. 
Rudní  žíly  jsou  vyvinuty ve  slídnatých  svorech  kambrického  stáří  v těsném kontaktu 
s tělesem plutonu. Na jihu, již mimo oblast úseku, jsou svory nahrazeny silurskými fylity. 
Mezi  svory  se  vyskytují  souhlasně  s jejich  břidličnatostí  vložky  skarnů  mocností  od 
0,5 do 2 m. Ve složení skarnů byl určen kalcit, granit a pyroxen. V daleko menší míře jsou 
rozšířeny vložky aplitů  a pegmatitů,  jejichž  mocnost  nepřesahuje  2,5 –  3 m [7].  Směr 
všech hornin je asi 235° a úklon kolem 30° na JV [18].

3.3.3.3. Mineralogie úseku
Rudní  žíly  mají  převážně  směr  S-J.  Jde  zcela  jednoznačně  o kontrakční  trhliny 

vyplněné křemenem a kalcitem se sporadickým smolincem a dalšími rudními minerály 
hematitem a pyritem. Téměř všechny žíly mají úklon k západu 60-90°, odžilky jsou pak 
většinou  protiklonné  70-90°  k východu.  Žilný  systém  se  do  hloubky  zjednodušuje. 
Textura  žil  je  brekciová,  uranové  zrudnění  je  soustředěno  do  nepravidelných  čoček 
maximálních rozměrů do 20 m2  [5]. Síla žil kolísá od 25 až 75 cm. Žílovina je tvořena 
karbonáty a křemenem, s přibývající hloubkou přibývá karbonátu na úkor křemene [7]. 
Mocnost smolincových prožilků dosahuje 3-5 cm, ojediněle 10 cm. Uranová mineralizace 
je představována smolincem, gumitem, uranofánem a uranovými slídami. Z neuranových 
rudních  minerálů  se  zde  vyskytl  pyrit,  chalkopyrit,  hematit  a galenit.  Na  úseku  bylo 
ověřeno  celkově  11  žil,  avšak  pouze  žíly  P1  a P8  obsahovaly  uranové  zrudnění 
průmyslového charakteru [18].
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3.3.3.4. Rozfárání úseku
Lokalita je objevena v roce 1955 gama průzkumem útvaru K III, který se v tomto 

úseku zaměřoval na kontakt krkonošsko-jizerského plutonu. Následný emanační průzkum 
řady  anomálií  potvrdil  několik  žil  a začalo  se  neprodleně  s podrobným  průzkumem. 
Jelikož  rýha  o délce  210  m  nad  žílou  P-1 měla  pozitivní  výsledky,  přistoupilo  se 
k vyražení šurfů č. 1 (hloubka 8,5 m) a č. 2 (hloubka 15 m). Žíla P-2 byla ověřována ze 
šurfu č. 3 (hloubka 50 m), který tím otevřel 1. patro dolu. Nad úrovní tohoto patra bylo 
vyraženo 3 799 m2 dobývek [5]. Později je šurf č. 3 prohlouben na 105 m a je z něho 
otevřeno 2. patro, zde však již byly průzkumné práce negativní. V letech 1956-1958 zde 
byla  prováděna  průzkumná  těžba.  Po odtěžení  zjištěných  rudních  čoček  byla  lokalita 
v roce  1958  opuštěna  a zlikvidována.  Množství  vydobytého  kovu  za  roky 1956-1958 
činilo 3 t [14].

Celkové množství báňských prací na úseku v letech 1955-1958 bylo následující:

• vyraženo 4 148 m překopů a sledných chodeb

• vyhloubeno 129 m šurfů a těžních jam

• prověřeno přes 3 799 m2 žilné plochy

3.3.3.5. Současný stav
Poměrně rozsáhlé odvaly byly soustředěny vpravo pod silnicí vedoucí z Příchovic 

do  Vysokého  nad  Jizerou.  Při  výstavbě  nové  silnice  z Tanvaldu  do  Harrachova 
v šedesátých  letech  byly  takřka  celé  znovu  odtěženy  a použity  na  násypy  budované 
silnice  [5][17].  V roce  1995  byl  šurf  č.  3 zasypán  a uzavřen  betonovou  deskou. 
V následujících letech byl proveden dosyp cizím materiálem, jelikož z původních hald 
nezbylo již vůbec nic.

3.3.3.6. Radiometrické měření na úseku
I přesto,  že  na  úseku  neexistuje  již  dnes  jakýkoliv  zbytek  haldy  po  původním 

dolování, provedl jsem měření na místě všech šurfů, jelikož se dal předpokládat zbytek 
haldoviny použitý na jejich zásyp. Všechna měření byla naprosto negativní a naměřené 
hodnoty  se  nelišily  od  běžného  pozadí  na  lokalitě.  V místě  u malého  rybníka  se  dle 
místních  obyvatel  nacházel  mlýn  na  rudu  a mohutná  halda,  vše  je  však  již  plně 
aplanováno.

3.3.4. Úsek Harrachov (Rýžoviště)

3.3.4.1. Geografické vymezení zájmového území
Uranový výskyt Harrachov se nachází ve výšce 1 072 m. n. m.  na jihozápadním 

svahu  kóty  Plešivec  (1 210  m. n. m.)  v západních  Krkonoších,  katastrální  území 
Harrachov,  okres  Semily.  Rudní  výskyt  se  nachází  ve  strmém  svahu  a je  obtížně 
přístupný. Vede k němu pouze zarostlá lesní svážnice.
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Obr. č. 8 – Vyznačení umístění úseku Harrachov (Rýžoviště)

3.3.4.2. Geologické a geomorfologické poměry
Rudní  výskyt  je  lokalizován  v zóně  jižního  exokontaktu  krkonoško-jizerského 

plutonu  s komplexem  křemen-biotitických  a křemen-sericitických  chloritických  svorů 
a fylitů  ordovického  a silurského  stáří  s polohami  kvarcitů  a erlánů.  Celý  komplex  je 
protkán závleky aplitů  a pegmatitů.  Metamorfované horniny se uklánění monoklinálně 
k jihu pod úhlem 20-30° [7].

3.3.4.3. Mineralogie úseku
Geologickým průzkumem byly nalezeny celkem 4 žíly v mocnostech od 10 do 60 

cm. Rudní žíly mají směr SZ 330-340° a SV 15-20° s úklonem na JZ a SZ od 60° do 80°.
[20] Hlavní žilný minerál zastupuje dvougenerační křemen. Další zjištěné žilné minerály 
jsou  hematit,  karbonáty,  chalkopyrit,  pyrit,  limonit  a malachit.  Uranovou  mineralizaci 
představuje  smolinec  a uranové  sekundární  minerály,  hlavně  torbernit,  autunit,  gumit 
a uranové černě [7][14].

3.3.4.4. Rozfárání úseku
Rudní výskyt byl objeven radiometricky gamaprůzkumem v měřítku 1:5 000 v roce 

1956. Průzkumné práce začali v roce 1957 kopáním 22 povrchových rýh, které odhalili tři 
perspektivní žíly.  Při průzkumné těžbě 24 m2 žilné plochy bylo vydobyto 28 kg kovu 
s produktivností 1,18 kg/m2. Tento nález vedl v roce 1958 k otvírce úseku štolou, která 
v hloubce 60 m ověřuje žílu H1, která sice na povrchu měla produktivnost 0,36 kg/m2, 
avšak na horizontu štoly již 1,06 kg/m2. Zrudnění žíly H2 bylo velmi slabé. Zásoby na 
žíle H1 byli oceněny do hloubky 60 m na 2,3 t a do hloubky 100 m na 10-15 t kovu. Po 
ocenění  úseku  byla  lokalita  v roce  1958  předána  Trutnovskému  těžebnímu  závodu 
k dotěžení zbývajících zásob a opuštěna pro neperspektivní zásoby kovu [7].

Celkové množství báňských prací na úseku v letech 1956-1958 bylo následující:

• vyraženo 383 m překopů a sledných chodeb

3.3.4.5. Současný stav
Důlní  díla  jsou dnes nepřístupná,  ústí  štoly je zavaleno.  Patrná je pouze terénní 

prohlubeň délky 22 m a šířky 3 m v místě ústí štoly. Ze štoly je značný výtok důlních vod. 
Svahově tabulovitý odval o rozloze zhruba 53x33 m [19][20] je v terénu dobře patrný, 
částečně porostlý travou a náletovými křovinami.
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3.3.4.6. Radiometrické měření na úseku
Radiometrické měření na lokalitě proběhlo v říjnu 2010. Při měření bylo zaměřeno 

21 bodů s minimální vzdáleností 10 m od sebe. Poloha bodů byla určována s ohledem na 
hlavní linii odvalu a v terénu určené polohy ústí štoly č. 1 na povrch.

Měření ukázalo pouze několik málo míst, kde byla oproti pozadí zvýšená aktivita, 
což lze s ohledem na mohutnost odvalu posoudit jako neohrožující.

3.3.5. Úsek Západní Medvědín

3.3.5.1. Geografické vymezení zájmového území
Uranový výskyt Západní Medvědín se nachází na jižním svahu Kotelského vrchu 

v lokalitě  s místním  názvem  Novákova  louka.  Nachází  se  v nadmořské  výšce  1 100 
m. n. m. na katastrálním území obce Vítkovice, část Dolní Mísečky.

Obr. č. 9 – Vyznačení umístění úseku Západní Medvědín

3.3.5.2. Geologické a geomorfologické poměry
Rudní výskyt je tvořen horninami staropalezoického stáří, feldspatizovanými fylity, 

kvarcitem,  silně  prokřemenělými  fylity  a rohovci.  Na  severu  jsou  podle  kontaktu 
s granitem krkonošsko-jizerského plutonu vyvinuty biotit-cordieritové rohovce v pásmu 
šířky okolo 1 km. Metamorfované horniny se uklánění monoklinálně SZ směrem 280-
300° s úklonem 35° na JZ. Ve směru břidličnatosti je vysledována protažená tektonická 
poruchová  mylonitová  zóna  mocnosti  do  7 m.  Na  úseku  je  systém  dvou  směrově 
oddělených kontrakčních trhlin. Trhliny, na které je navázáno uranové zrudnění mají SZ 
směr 310-330° s úklonem 65° k JZ a ostatní trhliny jsou SV směru 10-12° s úklonem 60-
70° na SZ [7] .

3.3.5.3. Mineralogie úseku
Na úseku byly vysledovány tři křemenné žíly (M1, M2 a M3) SZ směru. Mocnost 

žil kolísá od několika mm do 30 cm. Z rudních minerálů žíly obsahují chalkopyrit, pyrit, 
galenit  a malachit.  Uranovou  mineralizace  představují  hlavně  sekundární  uranové 
minerály zastoupené torbernitem.

3.3.5.4. Rozfárání úseku
Rudní  výskyt  byl  objeven  roku  1955  pomocí  pěšího  gama  průzkumu.  V rámci 

průzkumných  prací  byl  v roce  1956  vyražen  překop,  který  nafáral  systém  třech 
křemenných žil,  které byly dále sledovány krátkými slednými chodbami.  Zrudnění žil 
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bylo slabé a pouze na dvou místech žíly M2 byla zaznamenána vyšší aktivita do 600γ. 
Úsek  byl  shledán  neperspektivním  a 1.  listopadu  1957  byly  veškeré  práce  na  něm 
přerušeny.

Celkové množství báňských prací na úseku v roce 1957 bylo následující:

• vyraženo 1 178 m překopů a sledných chodeb

3.3.5.5. Současný stav
Dnes je štola využívána jako vodní zdroj pro rekreační chalupy ležící pod ní. Je zde 

vybudována  dřevěná  vodní  hráz  a voda  pomocí  trubky  svedena  do  filtrační  stanice. 
Původní zřejmě výrazný odval s ohledem na délku díla přes 1 km byl upraven a zploštěn 
a je dnes součástí lyžařské sjezdové trati na Novákově louce, kde tvoří terénní vlnu.

3.3.5.6. Radiometrické měření na úseku
Radiometrické  měření  na  lokalitě  proběhlo  v prosinci  2010.  Při  měření  bylo 

zaměřeno 13 bodů s minimální vzdáleností 10 m od sebe. Poloha bodů byla určována 
s ohledem na hlavní linii odvalu a v terénu určené polohy ústí štoly č. 1 na povrch.

Měření na místě neodhalilo žádnou větší anomálii na aplanované haldě a i z ročních 
zpráv o průzkumu na této lokalitě útvarem K III se dá usuzovat na minimální množství 
aktivní rudy na haldě.

3.3.6. Úsek Medvědín

3.3.6.1. Geografické vymezení zájmového území
Ložisko Medvědín se nachází zhruba 2,5 km severozápadně od obce Špindlerův 

Mlýn, v nadmořské výšce 1 000 až 1 200 m., v oblasti kóty Medvědín. Ložisko leží na 
katastrálním území obce Vítkovice, části Horní Mísečky a osady Bedřichov.

Obr. č. 10 – Vyznačení umístění úseku Medvědín

3.3.6.2. Geologické a geomorfologické poměry
Oblast  ložiska  leží  v jižním  exokontaktu  krkonošsko-jizerského  plutonu 

reprezentovaného  hrubozrnným  biotitickým  granodioritem  označovaného  jako 
harrachovský granit. Tento kontakt probíhá přibližně ve směru 285-300° a uklání se pod 
metamorfované  krystalinikum  pod  úhlem  40-70°  k jihu.  Vlastní  ložisko  leží  v silně 
kontaktně  přeměněném  pásmu  hornin  krkonošsko-jizerského  krystalinika.  Jako 
nejvýraznější  a nejvíce  zastoupeny jsou  zde  břidličné  biotitické  rohovce  s cordieritem 
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a andalusitem  v různých  stupních  prokřemenělé  s větším  nebo  menším  obsahem 
muskovitu  a chloritu.  V těchto  silně  kontaktně  změněných  horninách  je  možno  zjistit 
původní břidličnatost, jejíž směr je 270-280° a úklon 40-50° na jih. Kontaktní aureola je 
vyvinuta v celkové šíři 1,5 km.

V důlním poli  ložiska  Medvědín  můžeme pozorovat  tři  systémy trhlin,  které  se 
navzájem protínají:

1. mladší systém, který má směr SZ 240-250° a úklon 45-80° na SZ, můžeme 
k němu přiřadit žíly M14 a M17.

2. systém SZ směru 310-330° s úklonem 60-80° na JZ patří žíly M1, M3, M4, M5, 
M6,  M8,  M9,  M10,  M11,  M12,  M13,  M15,  M18,  M19,  M20  a M21  a je 
dislokován prvním systémem.

3. systém východního směru 90° a sklonu 80-85° na sever, patří žíly M16 a M17. 
Tento systém je pravděpodobně stejného stáří jako první.

3.3.6.3. Mineralogie úseku
Na ložisku je  otevřeno celkem 21 žil,  z nichž  pouze  6 žil  obsahovalo  úseky se 

zrudněním průmyslového charakteru (M3, M4, M5, M11, M12 a M18),  všechny patří 
k druhému tektonickému systému. Žilná výplň je tvořena tektonickým jílem, mylonitem 
a křemenem tří  generací.  Mocnost žil  kolísá od 2 cm do 80 cm, žíla M18 dosahovala 
místy maximální mocnost až jeden metr. Rudní minerály jsou zastoupeny chalkopyritem, 
pyritem,  hematitem,  arsenopyritem,  nikelinem,  chryzokolem  a malachitem  [10][21]. 
Jednalo  se  však  o čistě  mineralogické  výskyty,  takže  po  stránce  průvodního 
polymetalického  zrudnění  je  ložisko  úplně  bezvýznamné.  Uranová  mineralizace  je 
zastoupena  relikty  smolince  a zejména  sekundárními  minerály  uranu:  torbernitem, 
autunitem, gumitem tvořeným hlavně uranofánem.

3.3.6.4. Rozfárání úseku
Ložisko  bylo  objeveno  pěším  gamaprůzkumem  v roce  1952  v měřítku  1:5 000. 

Radiometrické  anomálie  byly  vázány  na  výchozové  partie  žilných  struktur 
severozápadního směru poblíž kóty Medvědín.  Po ověření anomálií  kutacími pracemi, 
které  potvrdily  výskyt  uranových  slíd,  byla  roku  1953  zaražena  štola  č.  1 o profilu 
3,6 m2[6] v nadmořské výšce 1 153 m. Tato štola nafárala systém zrudněných žil 40-80 m 
pod úrovní terénu. V témže roce byla zahájena ražba štoly č. 2 o profilu 3,6 m2 [6] v 1 063 
m. n. m.,  která  perspektivní  žíly  prověřovala  o 90  m  hlouběji.  Ražba  obou  štol  byla 
vedena ve směru SV-JZ, tedy kolmo na předpokládané rudní struktury. Po ukončení prací 
na štole č. 2 bylo ložisko v dubnu 1955 předáno těžebnímu podniku v Trutnově. Obě štoly 
profáraly masív Medvědína,  tedy z Horních Míseček do Labského dolu.  Tento způsob 
otvírky ložiska umožňoval zpřístupnění těžko dosažitelného Labského údolí,  kde bylo 
vybudované  zázemí  dolu  zahrnující  hornické  ubytovny,  kanceláře  a sklady  v prostoru 
snáze dosažitelných Horních Míseček.

Po zahájení těžby 5. dubna 1956 na štolových horizontech byla těžebním podnikem 
vyražena v témže roce výškově mezi stávajícími štolami v 1 110 m. n. m. nová štola č. 2, 
která  otevřela  2.  patro  dolu.  Původní  štola  č.  2 byla  tedy  přejmenována  na  štolu  č. 
3 a nyní  otvírala  3.  patro  dolu,  které  sloužilo  jako  hlavní  těžní.  Pro  ověření  rudních 
struktur směrem do hloubky byla v roce 1956 v prostoru vyústění štoly č. 3 v Labském 
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dolu  započato  s ražbou  šachty  č.  6 o profilu  10,92  m2,  výztuž  dřevěná-věncová  [6], 
otvírající  v 1 027 m. n. m.  4.  patro dolu,  které  převzalo úlohu hlavního těžního patra. 
V září  1957 byla ve výšce 980 m. n. m.  započata ražba odvodňovací štoly č.  5,  která 
v šachtě  otvírala  5.  patro  dolu.  Ražba  této  štoly  byla  započata  v granitu  a profárala 
kontaktní zónu krystalinika. Na základě nepřesvědčivých výsledků těžebního průzkumu 
na 4. patře, kde se objevovalo stále více aplitů a žil granitů, nebylo pokračováno v otvírce 
5. patra.

Na ložisku byla pro dobývání rudných čoček malých rozměrů používána metoda 
výstupkového dobývání se zakládáním vydobytých prostor vlastní základkou a výběrová 
dobývací metoda.

Práce na ložisku byly ukončeny na konci roku 1958 a k 1. 1. 1959 byla ukončena 
i činnost těžebního podniku JD Trutnov n. p. a pracovníci z dolu Medvědín přešli na nově 
těžený  úsek  Zálesí  v Rychlebských  horách  do  nově  zřízeného  těžebního  podniku  JD 
Javorník n. p.  Na ložisku bylo sledováno 20 žil,  z nichž 6 mělo průmyslové  zrudnění 
a bylo vytěženo 24,5 t kovu [10].

Celkové množství báňských prací na úseku v letech 1952-1958 bylo následující:

• vyraženo přes 12 000 m překopů a sledných chodeb

• prověřeno přes 27 000m2 žilné plochy

• vyhloubeno 86 m těžní jámy

Obr. č. 11 – Schématický řez ložiskem Medvědín, projekce na vertikální rovinu /podle Vávry R. in  
Strukov N. G. 1958, upraveno a doplněno Šuráň J. 1982/.

Vysvětlivky:  1-granodiority,  2-metamorfované  horniny,  3-aplity,  4-žíly  ověřené 
s vyznačením mocnosti v cm a žíly předpokládané, 5-důlní díla

3.3.6.5. Současný stav
V současnosti jsou úvodní důlní díla nepřístupná. V prostoru Horních Míseček byla 

štola č. 1 zazděna a její ústí zahrnuto. Úvodní část štoly č. 3 v úseku 195 m byla v letech 
1982-1983  zrekonstruována  pracovníky  Východočeských  uhelných  dolů  Žacléř.  Štola 
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byla  opatřena  ocelovou  výztuží  s betonovými  pažnicemi  a její  ústí  bylo  opatřeno 
ocelovou mříží.  Ze štoly je jímána pitná voda pro část sportovního areálu na Horních 
Mísečkách [5]. Odvaly v prostoru Horních Míseček byly kompletně rozvezeny a využity 
při stavbě Masarykovy cesty na Vrbatovu boudu a na cestu na vrchol Medvědína.

V prostoru Labského dolu je ústí štoly č. 1 sestřelené a je zde pouze 17 m dlouhý 
zářez. Mohutný odval štoly č. 1 byl v půlce přerušen lesní cestou na loveckou chatu a je 
dobře  přístupný  asfaltovou  svážnicí  z Bedřichova.  Štola  č.  2 byla  zlikvidována  trhací 
prací, v místě jejího ústí na den zbyl pouze 23 m dlouhý terénní zářez. Svahově tabulovitý 
odval je zarostlý náletovými smrčky. Ústí štoly č. 3 bylo uzavřeno zdí a její zářez byl 
aplanován.  Dnes  je  v terénu  zřetelný  zával  zřejmě  za  ústím štoly  do  chodby za  zdí. 
Svahově tabulovitý odval se dvěma hřebenovými výběžky s vrcholovou plošinou, která 
zahrnuje  i náraziště  zlikvidované  šachty  č.  6,  je  dobře  v terénu  patrný.  Ústí  poslední 
nejnižší odvodňovací štoly č. 5 je zlikvidováno trhací prací a tvoří v terénu pouze 10 m 
dlouhou  mělkou  depresi.  Hřebenovitý  odval  této  štoly  je  malé  velikosti  o rozměrech 
zhruba 32x13 m a je při úpatí narušen laterální erozí Medvědínského ručeje [19].

3.3.6.6. Radiometrické měření na úseku
Jelikož  prostor  odvalů  v Labském  dole  leží  v III.  pásmu  KRNAP,  samotné 

radiometrické  měření  probíhalo  při  příležitosti  monitoringu  důlních  děl  pracovníky 
DIAMO, s. p. odštěpného závodu SUL se sídlem v Příbrami v květnu 2010. Při měření 
bylo  zaměřeno  77  bodů  s minimální  vzdáleností  10  m  od  sebe.  Poloha  bodů  byla 
určována  s ohledem  na  hlavní  linie  odvalů  a v terénu  určených  poloh  ústí  hlavních 
důlních děl na povrch.

Při měření na místě se ukázala zvýšená aktivita hlavně na haldě proti ústí štoly č. 
1 a dále štoly č. 3. Jelikož se jednalo o štoly těžní, dal se takový výsledek předpokládat 
s ohledem  na  tehdejší  způsob  dopravy  rubaniny.  Hodnoty  však  nejsou  opět  nikterak 
závratné a dají se považovat za bezpečné.
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4. Závěr
Z provedených měření vyplývá, že odvaly po hornických pracích těžby uranových 

rud  bývalého  n. p.  JD  Jáchymov  nepředstavují  reálný  problém  pro  životní  prostředí 
a nejsou ani na zdraví ohrožující případného návštěvníka. Většina naměřených hodnost 
byla  v souladu  s běžným  pozadím  v dané  lokalitě  a to  je  navíc  pod  republikovým 
průměrem.  S výjimkou  Medvědína  nebylo  zjištěno  žádné  výrazné  zvýšení  obsahu 
radionuklidů. Zde se navíc jedná o zvýšení pouze lokální v místě před štolami č. 1 a č. 3. 
Sice je na tomto místě překročen normou SÚJB daný limit dávkového ekvivalentu záření 
gama pro obyvatelstvo,  avšak zdraví ohrožující  by byl  pouze v případě dlouhodobého 
pobytu  v místě,  což  je  v tomto  případě,  s ohledem na  nedostupnost  samotných  hald, 
absurdní.

Na  základě  těchto  měření  se  dá  s velkou  pravděpodobností  předpokládat,  že 
i použitý haldový materiál nepředstavuje žádné riziko při případném využití na zpevnění 
cest  či  k podobnému účelu.  V tomto ohledu se nabízí  jako vhodné pokračování v této 
práci  doměření  zbývajících  úseků,  neboť  se  v mnoha  případech  může  jednat  o velmi 
snadno  dostupný  zásypový  materiál  pro  místní  obyvatele  či  samosprávy,  který  navíc 
pochází z místního zdroje.

Dále  se  při  ohledání  těchto  důlních  děl  ukázalo,  že  mají  minimální  projevy na 
povrch. Pouze v místě ústí štol jsou v mnoha případech jasné terénní deprese po slehnutí 
nadloží po likvidaci štol, zřejmě trhací prací. Dá se tedy předpokládat, že tyto důlní díla 
nejsou ani nijak ohrožující obyvatelstvo z tohoto pohledu.

Navíc se ve čtyřech případech ukázalo, že je možno tyto díla využít jako vhodný 
zdroj pitné vody pro přilehlá obydlí. Jelikož voda svou kvalitou splňuje přísné hygienické 
normy na své složení, můžeme je z tohoto ohledu považovat za bezpečná. Tím se zde 
přímo nabízí  obecně prospěšné využití,  které lze pouze doporučit  i pro ostatní  díla  se 
zvýšeným výtokem důlních vod (např. Harrachov).
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