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Anotace: 

Rožná I je v současné době posledním hlubinným uranovým dolem v Evropě. 

Cílem této práce je zhodnocení dosavadních těžebně průzkumných prací od roku 2006 do 

současnosti ve vyhledávání uranové rudy na ložisku Rožná, v souvislosti s jeho dotěžením. 

Bilancuje vrtný průzkum v oblasti 20. až 24. patra dobývacího pole slepé jámy R7S.  

Cílem práce je také navrhnout koncepci dalšího racionálního postupu ražeb pro 

zpřístupnění a dotěžení bilančních zásob na ložisku a vyhledání nových pozic bilančního 

zrudění uranové rudy. Dílčím cílem této práce je návrh projektu vrtání dlouhých bočních 

vrtů na zájmové struktury 1. a 4. zóny v jižním a severním křídle dobývacího pole jámy 

R7S. 

 

Summary: 

 

Rožná I is currently the last underground uranium mine in Europe. The aim of this 

work is to evaluate the existing logging exploration works since 2006 to the present in 

search of uranium ore Rožná, in connection with its end. At the same time this work 

balances drilling exploration in the 20th to 24th level of the mining field of shaft R7S. 

Aim of this work is to propose a concept of futher rational sequence of excavation 

to open and mine economic reserves on deposit and find new positions of the balance 

uranium ore. The operational aim of this work is to design  drilling  project long lateral 

wells on the interest structures of 1st and 4th zones in southern and northern part of mining 

field of shaft R7S. 
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1 ÚVOD 

Tato práce vznikla v době, kdy uranový důl Rožná I oslavil 55. výročí od 

zahájení těžby uranové rudy na ložisku Rožná. Nalezení ložiska změnilo významným 

způsobem tvář bystřického mikroregionu a způsobila malou průmyslovou revoluci. 

Uranovými doly prošly tisíce zaměstnanců, kterým důl poskytl stabilní práci a sociální 

jistoty. Činnost dolu Rožná I se významným způsobem podílela na výstavbě nových 

bytů, kulturních domů v okolních obcích. Proto horníci z  Dolní Rožínky uvítali 

Usnesení Vlády České republiky č. 548, z 19. července 2012 o prodloužení těžby uranu 

na ložisku Rožná v souvislosti s jeho dotěžením. 

Vydání tohoto usnesení se průzkumné práce zintenzivnily a začaly se zkoumat 

oblasti důlního pole jámy R7S, které byly dříve na hranici ekonomického  

a průmyslového využití. Díky tomu se podařilo objevit a potvrdit bilanční zásoby 

v severní i jižní části ložiska a zahájit novou otvírku a přípravu dalších dobývacích 

bloků. Vedle projektování průzkumných prací na spodních horizontech s cílem ověření 

zásob mimo současné dobývací pole se průzkumná činnost zaměřila na těžební 

doprůzkum v rámci stávajících dobývacích bloků. V tomto případě se využívá průzkum 

krátkými bočními vrty na jednotlivých dobývaných úrovních. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA ROŽNÁ I 

Ložisko Rožná se rozprostírá na Bítešské vrchovině v povodí řeky Svratky, která je 

součástí Českomoravské vrchoviny. Lokalita leží cca. 55 km severozápadně od Brna a  

7 km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Nadmořská 

výška zájmového území se pohybuje v rozmezí 520 – 530 m n. m.  

Rožná I je poslední hlubinný uranový důl v České Republice. Geologický průzkum 

započal v této oblasti již v roce 1954. Pro lokalitu Rožná je významný 26. srpen 1956, kdy 

došlo geologickým průzkumem k objevení ložiska. Nedávno oslavil důl 55 let od zahájení 

těžby v roce 1957. Hlavním zájmovým nerostem je uraninit   

a coffinit . V současnosti činí roční produkce cca. 200 tun uranové rudy. Po 

zpracování uranové rudy na chemické úpravně vznikne hlavní produkt diuranát amonný 

 Dobývací prostor se nachází v katastru obcí Blažkov, Bukov, Dolní Rožínka, 

Horní Rozsíčka, Střítež, Strážek, Rodkov, Rožná, Rozsochy, Radňoves, Zvole a Žďárec 

(obr. 1). 

Plocha dobývacího prostoru ložiska činí 8,76 km
2
 a má přibližně obdélníkový tvar 

severo - jižního směru.  Důl Rožná I je rozfárán ve 24 patrech, které propojuje na 580 km 

ražeb. Nejnižší dosažená hloubka je 1200 m pod povrchem. V roce 1988 byla ukončena 

ražba průzkumné, slepé jámy R6S, která rozfárala 25. a 26. patro. Na těchto patrech byla 

vylomena pouze náraží. Tato jáma je v současnosti zlikvidována a zaplavena vodou. 

Od roku 1957 do 1991 bylo vloženo do geologických a průzkumných prací 1,1 mld. 

Kč. Vlivem situace na světových trzích a v rámci útlumu hornictví došlo v roce 2003 

k zastavení geologicko - průzkumných prací. V roce 2005 se mění energetická koncepce, 

díky změnám na světových trzích vyvstala potřeba znovu se zabývat vyhledáváním 

uranové rudy, došlo k obnovení geologicko - průzkumných prací. V současné době 

probíhají průzkumné a těžební práce na slepé jámě R7S v oblasti 20. – 24. patra. Hlavní 

zájmovou oblastí současného průzkumu je severní a jižní křídlo v oblasti mezi 21. – 24. 

patrem na odžilcích 1. a 4. zóny.  
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Obr. 1. Povrchová situace dobývacího prostoru ložiska Rožná 

(Projekční oddělení o. z. GEAM)  
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2.1 Geologická charakteristika ložiska Rožná 

Ložisko Rožná leží v severovýchodní části strážeckého moldanubika. Je ohraničeno 

na jihu bítešským zlomem, na východě svrateckým krystalinikem, na severu křídelskou 

dislokací a západě tíhovou elevací mezi obcemi Vlkov, Moravec a Bobrová [1].  

Okolí ložiska Rožná je tvořeno biotitickými, amfibol - biotitickými pararulami, 

místy postiženy migmatitizací, amfibolity, mramory, kvarcity, erlány, erlánovými rulami, 

pyroxenity a tělesy serpentinitů a žílami aplitů a pegmatitů. Na okrajích rudního pole se 

vyskytují drobná tělesa granitů [2]. 

Petrografická charakteristika ložiska Rožná 

Nejhojnější horninou na ložisku je jemnozrnná biotitická až amfibol - biotitická 

pararula postižena různou mírou migmatitizací. Amfibol - biotitické pararuly pozvolně 

přecházejí do amfibolitů. 

Amfibolity představují celkově přibližně třetinu objemu horninového prostředí. 

Oproti rulám jeví nižší stupeň migmatitizace. 

V rámci pozvolného přechodu amfibol - biotitické pararuly se v amfibolitu 

vyskytují ložní polohy erlánových rul na které jsou místy vázány polohy jemnozrnných 

kalcitických mramorů. Tyto střídající se polohy spolu s polohami jemnozrnné amfibol-

biotitické pararuly a amfibolitu tvoří souvrství charakterizované jako erlán - rulové 

stromatity. 

V amfibolitech se místy vyskytují  menší tělesa serpentinitů a drobná tělesa 

pyroxenitů.  

Podřízeně jsou na ložisku zastoupeny mramory a anatektické granity, vzniklé 

parciálním tavením okolních biotitických až amfibol - biotitických pararul a migmatitů. 

Z magmatických hornin byla na ložisku zjištěna žilná tělesa aplitů až pegmatitů a 

postkolizní, dvojslídné granity [2].  
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Strukturně-geologická charakteristika uranového zrudnění 

Uranové zrudnění tvořené převážně uraninitem a coffinitem je na ložisku vázáno do 

čtyř makroskopických typů mineralizace: Směrné zóny kataklazitů, zpeřené struktury, 

diagonální struktury a mineralizace vázaná na alterované horniny v okolí diagonálních 

struktur [3]. 

Směrné zóny kataklazitů jsou na ložisku představovány dvěma základními až 15 m 

mocnými zónami silně drcených hornin (zlomové brekcie, mylonity a kataklazity). Zóny 

mají generelní směr 340
o 

– 355
o
 a sklon 45

o 
- 70

o
 k západu. Uranové zrudnění je vázáno 

převážně na jemnozrnnou výplň drcených hornin [3]. 

Mezi zónami kataklazitů probíhá několik systémů zpeřených struktur o mocnosti  

až 3 m. Zpeřené struktury maní generelní směr 320
o 

- 340
o
 a sklon 55

o 
- 90

o
 k západu. 

Uranové zrudnění je vázáno převážně na karbonáty [3]. 

Diagonální struktury o mocnosti do 2 m představují v současné době velmi 

významný zdroj zásob uranové rudy na ložisku. Mají generelní směr 300
o 

- 320
o
 a sklon 

40
o 

- 90
o
 k západu. Jejich výskyt je vázán převážně do prostoru mezi zónami kataklazitů. 

Uranové zrudnění je vázáno na všechny typy výplní [3]. 

Alterované horniny v okolí diagonálních struktur tvoří protáhlá tělesa 

nerovnoměrně lemující diagonální struktury. Jsou charakterizovány metasomatickou 

přeměnou původní horniny, často zasahující do výplně struktur [3]. Uranové zrudnění je 

volně všesměrně rozptýleno v drobných dutinách po vylouženém křemeni, nebo vázáno na 

mikroskopické inkluze coffinitu a U - Zr silikátů v biotitu [4]. 

2.2 Rozložení zásob uranové rudy na ložisku Rožná 

V současné době jsou na ložisku Rožná zjištěny celkové zásoby 659 t uranové rudy. 

Z toho je 291 t bilančních zásob. Dílčí přepočet zásob uranové rudy na ložisku Rožná se 

provádí dvakrát ročně vždy k 1.1. a k 1.7. Přírůstek zásob v posledních letech činil 

přibližně 200 t ročně. Výpočet zahrnuje pouze ty zásoby, které jsou dobyvatelné z jámy 

R7S a která umožňuje jako jediná svými parametry plné zatížení. 

Prozkoumané a vyhledané zásoby jsou rozmístěny na 17. p. až 24. p. (tabulka č. 1). 
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Perspektivní pro následující roky těžby jsou zásoby na patrech 22 až 24 

 (tabulka č. 2). Patra 20 a 21 se v současné době dotěžují a zásoby na patrech 17 až 19 jsou 

tvořeny nebilančními zásobami a zakonzervovanými zbytkovými zásobami, které nejsou 

za současného systému větrání těžitelné [8]. 

Z hlediska strukturně – geologického jsou 2/3 zásob vázány na směrné zóny 

kataklazitů a 1/3 na diagonální struktury. Systémy zpeřených struktur nejsou na spodních 

partiích ložiska vyvinuty a zásoby na alterovaných horninách v okolí diagonálních struktur 

jsou dobývány společně s těmito strukturami a jsou k nim proto ve výpočtu zásob 

přičleněny. 

 

 

Tabulka č. 1: Rozložení zásob uranové rudy na ložisku Rožná 

Patro 

Zásoby prozkoumané a vyhledané 

Tuny Kov [kg] Obsah 

17 8 728 12 209 140 

18 111 104 82 190 74 

19 94 097 68 318 73 

20 97 626 75 949 78 

21 86 268 76 114 88 

22 96 018 125 580 131 

23 83 893 92 455 110 

24 130 091 126 231 97 

celkem 707 825 659 046 93 
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Tabulka č. 2: Bilanční zásoby ložiska Rožná 

Patro Tuny rubaniny Kov [kg] Obsah 

17 8 728 12 209 140 

18 7 959 7 722 79 

20 19 303 22 398 161 

21 28 598 29 840 104 

22 44 428 84 927 191 

23 46 197 62 509 135 

24 48 114 72 026 150 

celkem 203 327 291 631 143 

2.3 Předpoklad vývoje zrudnění 

Z informací, získaných během dobývacích a průzkumných prací lze vysledovat 

několik faktorů, důležitých pro předpokládaný vývoj jednotlivých struktur. 

Z vertikálních projekcí jednotlivých žil lze vypozorovat s přibývající hloubkou 

generelní posun zrudněných partií na strukturách směrem k jihu (příloha č. 1).  

U diagonálních struktur je tento posun charakterizován úhlem 40
o 

– 45
o
. U směrných zón 

kataklazitů je tento úhel 20
o 

– 25
o
. Z tohoto lze předpokládat posun zájmové oblasti těžby 

směrem k jihu s přibývající hloubkou a přítomnost těžitelných zásob uranové rudy u  

1. zóny v oblasti 21. patra severně od hlavního překopu. 

U 4P zóny (příloha č. 1), náležející strukturně – tektonicky k směrným zónám 

kataklazitů, navíc pozorujeme několik metrů mocné nezrudnělé polohy probíhající 

subparalelně s generelním posunem zrudnění. Toto zjištění spolu s výsledky průzkumu na 

23. patře nasvědčuje tomu, že bude 4P zóna obsahovat těžitelné zásoby i v nižších partiích 

ložiska. Nezrudnělé partie, zastižené na úrovni 22. patra náleží těmto subparalelním 

pruhům. 
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Dalším významným faktorem je větší počet diagonálních struktur, zachycených 

vrtným průzkumem v jižní části 22. patra (příloha č. 2) a s ním související zvýšená četnost 

zrudněných alterovaných hornin ve stejné oblasti. Nelze vyloučit podobný vývoj v jižní 

části 23. a 24. patra. 

Prozatím nedostatečně prozkoumaným faktorem je směr průběhu diagonální 

struktury 62. žíly zjištěný průzkumem na 24. patře. Zde je patrný směr struktury směřující 

pod úhlem 35
o
 do nadloží 4. zóny. Tento fakt nebyl na vyšších patrech doposud 

zaznamenán. Nelze proto vyloučit nalezení nových neprozkoumaných zásob na 

diagonálních strukturách v nadloží 4. zóny. 
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3 SOUČASNÝ STAV PRACÍ V DOBÝVACÍM POLI DOLU 

ROŽNÁ 

Dobývání je v současnosti hlavně ovlivněno ekonomickou situací dolu. V procesu 

řízení se přistupuje velmi dynamicky na proměnlivý obsah uranové rudy. Nelze proto 

přesně vymezit počet a druh jednotlivých důlních děl. Na ložisku Rožná je obvykle 

v provozu 10 - 16 dobývkových bloků, 2 – 6 hlavních komínů v ražbě, 2 – 4 patrové 

rozrážky, 1 hlavní ražba (hlavní překop, podložní chodba) a 1 – 2 pracoviště vrtání 

dlouhých bočních vrtů dle technologického postupu pro daný měsíc. Hodnocení 

ekonomických ukazatelů probíhá denně, po zpracování informací radiometrického 

vzorkování uranové rudy na jednotlivých pracovištích dolu (čelby důlních děl)  

a vyhodnocení těžebních listů (rozpojená rubanina ve vozech) z RKS (radiometrické 

kontrolní stanici). 

Dobývání je situováno do nejjižnější oblasti dobývacího prostoru v okolí jámy R7S, 

probíhá v 5 patrech v severní i jižní části dobývacího pole. Proto je náročné, koordinovat 

čelby jednotlivých odlehlých pracovišť, zásobovat je materiálem a energií.  

3.1 Dobývací metody 

Dnes používané dobývací metody jsou všeobecně známy. Jejich principy vychází 

ze zkušeností z dobývání uranové rudy s přihlédnutím na co nejmenší náklady související 

s přípravou, výkony, spotřebou materiálu a energií a současně s dodržováním maximální 

bezpečnosti práce.  

V současné době se na ložisku používají tyto metody: 

- Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem 

- Dobývání mezipatrových čoček z mezipatrových chodeb 

Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem 

Tato dobývací metoda je v současné době nejpoužívanější na ložisku Rožná  

a umožnila od roku 1957 vydobytí uranové rudy téměř z 60%. Princip metody spočívá 

v sestupném dobývání horizontálně raženými lávkami pod umělým stropem. Vydobytý 
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prostor je přitom zaplněn závalem nadložních hornin a destruované výztuže (pomocí trhací 

práce). Vrstva rozpojených nadložních hornin ležící na umělém stropě, působí jako 

ochrana před nežádoucími dynamickými jevy v rozvolněném nadloží nad nově raženou 

lávkou. 

Směrná délka bloků je maximálně 80 m při ideálním rozložení 40 m na každou 

stranu od hlavního komína. V případě zjištění významného průběhu zrudnění může 

závodní dolu u okrajových bloků jednostranně prodloužit křídlo na max. 60 m.  

Z hlediska přípravy jednotlivých dobývaných bloků rozeznáváme tři varianty této 

metody s přihlédnutím zejména ke geologickým poměrům, úklonu, směru struktur, 

petrografickému složení, tektoniky a báňsko - technologickým podmínkám. 

První varianta spočívá v založení hlavního komína ve vlastní zóně. Úklon hlavního 

komína pak ve většině případů ctí úklon rudonosné struktury. Mezi výhody patří výnos 

z uranové rudy již při přípravné ražbě, který částečně zaplatí přípravu, menší spotřeba 

materiálu, výbušnin a rychlejší přípravu bloku na dobývání. Při následném otevření žíly 

odpadá ražba rozrážky, která přípravu prodlužuje a hlavně prodražuje. Mezi velké 

nevýhody patří ražba komína v narušených, nesoudržných horninách. Ražba komína po 

žíle je považována za nejnebezpečnější důlní dílo, kde pracují pouze nejzkušenější  

horníci - komínáři. Ražba komína po žíle vyžaduje přímé povolení závodního dolu. Hlavní 

komín je nutné při jednotlivých sestupech chránit před tlakem okolních hornin hráněmi, to 

platí i v případě ukončení každé dobývané úrovně. Mezi negativa je nutné zahrnout i málo 

prostoru na materiál. Při ukončení dobývané lávky je proto nutné vystěhovat všechen 

materiál, vybavení a následně při nástřelu nové úrovně materiál a vybavení znovu 

instalovat, což je pracné a zdlouhavé (obr. 2). 



Tomáš Novotný: Koncepce průzkumných prací na ložisku Rožná 

 

2013                                                                                                                     Stránka11 

 

 

Obr. 2. Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem - hlavní komín v zóně 

(autor obrázku: P. Kříž) 

Druhá varianta využívá založení hlavního komína v podloží zájmové struktury. 

Hlavní komín je pak ražený v průvodních, pevných a hluchých horninách. Výhody 

spočívají hlavně ve stabilizaci přípravných děl, odpadá nutnost budování ochranných hrání 

v komíně. V jednotlivých sestupech se budují rozrážky (ražby k zpřístupnění dobývané 

rudy), které lze využít pro uložení materiálu. Nespornou výhodou této varianty je možnost 

využití hlavního komína i po vydobytí uranové rudy na účely větrání, nebo jako ústupová 

cesta. Mezi negativa této varianty patří časová náročnost na přípravné práce a hlavně 
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ekonomika. Problém je v nutnosti razit dlouhé rozrážky (část je ražená v průvodních 

horninách – v hlušině), vzrůstají náklady na materiál a výbušniny. Z hlediska 

ekonomických parametrů vzrůstají náklady na 1 tunu vytěženého kovu (obr. 3). 

 

Obr. 3. Sestupné lávkování pod umělým stropem - hlavní komín v podloží žíly 

(autor obrázku: P. Kříž) 

Třetí varianta je v podstatě kombinace předchozích dvou modifikací. Principiálně 

vychází z druhého typu dobývací metody, tzn. hlavní komín je opět ražený v podložních, 

pevných horninách, podstatný rozdíl je ale v následném rozfárání. Při sestupném lávkování 

je maximální povolená výška jednoho sestupu 3 m. Rozrážka je volena s celíkem, kdy se 

vynechají jednotlivé úrovně, po přefárání zájmové struktury se provede v podloží zóny 
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zálom, nebo pomocný komín (opět v pevných horninách). Odpadá ražba drahých rozrážek 

v každém sestupu, snižuje se spotřeba materiálu, výbušnin a energií. Hlavní komín lze po 

vydobytí opět využívat k jiným účelům. Mezi nevýhody této metody patří vzrůstající 

pracnost, zejména doprava materiálu na čelbu důlního díla, komplikované odtěžování 

rozpojené rubaniny, při zachovaném výkonu na čelbě vzrůstající počet pracovníků (obr. 4). 

Obr. 4. Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem – lávkování 

z pomocného komína (autor obrázku: P. Kříž) 

V průběhu dobývání na jednotlivých sestupech se provádí geologický vrtný 

průzkum na ověření rudonosných odžilků. Vrtají se krátké boční vrty (délky vrtů se 

projektují do 10 metrů), zpravidla kolmo na osu dobývané lávky s horizontálním 
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pozitivním sklonem +5
0 

až +20
0
. V případě objevení bilančního průběhu zrudnění ve vrtu 

se zahustí vrtná síť a dohledá se začátek odžilku a následně se provede rozfárání dle 

pravidel dobývací metody [5]. 

 

Dobývání rudných čoček z mezipatrových chodeb 

Tato metoda je vhodná pro dobývání okrajových částí ložiska s nepravidelným 

uložením (čočkovitým charakterem) rudných zón (žil) s nízkým koeficientem zrudnění. 

Princip této metody spočívá v kombinaci metody sestupného lávkování pod umělým 

stropem na zával a výstupkovou dobývací metodou (v současnosti se výstupek prakticky 

nepoužívá). V dobývaném bloku se vyrazí systém mezipatrových chodeb, ověří se 

zrudnělé úseky, které se postupně vydobyjí. Směrná délka bloku je max. 100 m,  

u osamocených a okrajových bloků až 125 m. Podle báňsko - technických podmínek a 

podle předpokládaného vývoje zrudnění se volí vzdálenost mezipatrových chodeb 3 m až 

21 m od sebe.  

Před zahájením ražby mezipatrové chodby je nutné provést taková opatření, která 

zajistí pracovní prostor před pádem horniny. Budují se ochranné povaly v hlavních 

komínech. Při zjištění mimořádného vývoje zrudnění v průběhu dobývaní v mezipatrových 

chodbách se mohou razit v dobývacím prostoru i pomocné komíny [5]. 

3.2 Dobývací pole 

Na povrchu dobývací prostor zasahuje do katastrů obcí Blažkov, Bukov, Dolní 

Rožínka, Horní Rozsíčka, Střítež, Strážek, Rodkov, Rožná, Rozsochy, Radňoves, Zvole a 

Žďárec. Dne 10. prosince 1996 byl zmenšen rozhodnutím Obvodního báňského úřadu 

Liberec č. j. 2056-02-Šk/96. Současná rozloha činí 876 ha. 

Aktuálně probíhají otvírkové, přípravné a dobývací práce v jižní části dobývacího 

prostoru v katastrech obcí Dolní Rožínka (mimo zastavěnou část obce) a částečně 

v katastru obce Bukov. Dobývací práce probíhají mezi patry 20 – 24 jámy R7S 

v hloubkách 1000  - 1200 m pod povrchem.  
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3.3 Otvírkové, přípravné a dobývací práce 

Všechny dobývací práce se řídí plánem otvírky, přípravy a dobývaní (dále POPD) 

uranového ložiska Rožná hlubinným způsobem od roku 1991 do vydobytí ložiska. POPD 

bylo několikrát aktualizováno. Poslední doplnění proběhlo v roce 2011 [9]. Plán je 

vypracován v souladu s přihlédnutím k platným bezpečnostním předpisům, ČSN, 

podnikovým normám, předpisům a zásadám báňské techniky, sborníku dobývacích metod, 

sborníku profilů horizontálních a vertikálních důlních děl a na základě vypočtených zásob 

radioaktivních rud. Obsahuje charakteristiku ložiska a z něj vycházející souhrn prací, 

povolených příslušným OBÚ a systém indexace důlních děl na ložisku. 

Jámy jsou situované v podloží – v pevných horninách. Jednotlivá patra jsou pak 

následně rozfárána z podloží do nadloží (z východu na západ) hlavním překopem. Po 

přetnutí rudonosných systémů se začne s ražbou podložních chodeb (v podloží zón). 

Z podložních chodeb se razí patrové rozrážky, které protnou jednotlivé struktury. Dle 

báňsko - technických podmínek se zahájí ražba hlavních komínů ze spodního patra na 

vrchní. Horizontální vzdálenost jednotlivých rozrážek je cca 50 – 60 m. Po propojení 

jednotlivých pater vznikne nový dobývací blok. Podle POPD [6] se stanoví hranice bloku a 

zahájí se dobývání. 

Na ložisku v současné době probíhají otvírkové práce na 23. patře, kde dochází 

k ražbě patrových rozrážek. Na tyto otvírkové práce navazují v zájmových oblastech práce 

přípravné, spočívající v ražbě mezipatrových komínů. Tyto ražby v současné době 

probíhají na 22. až 24. patře. Po vyražení patrových komínů následuje buď  dobývání 

uranového zrudnění, nebo  ražba krátkých, mimopatrových rozrážek (v případě, že není 

zastiženo uranové zrudnění přímo v hlavním komíně). 

 

3.4 Vrtné práce 

Na ložisku Rožná se vrtné práce rozdělují na dlouhé boční vrty (DBV) a krátké 

boční vrty (KBV). Dnes se prakticky projektují převážně na vyhledávání uranové rudy. 

Jsou tedy významným zdrojem informací o mocnosti, směru a hlavně kovnatosti 

zájmových struktur. Ve výjimečných případech se používají krátké vrty pro upřesnění 
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pozice před plánovaným průstřelem. 

Dlouhé boční vrty nazýváme vrty delší než 10 m. Používají se především 

k průzkumu a vyhledávání rudonosných struktur. K vrtání se využívají rotačně - příklepová 

kladiva VK - 45 od firmy PERMON na podvozku VS - 4K (obr. 5). 

Obr. 5. Pracoviště DBV – kladivo VK - 45 na podvozku VS - 4K (Permon) 

 

Touto technikou jsme schopni ověřit horninový masiv do maximální vzdálenosti  

55 m se sklonem vrtů od + 5
o
 do + 55

o
 . V případě, že je nutné ověřit horninový masiv do 

větší vzdálenosti, s vyšším sklonem nebo je - li nutno použít úpadní vrt, najímá se externí 

organizace. Tyto organizace využívají nejčastěji vrtací soupravy od firmy DIAMEC, které 

vrtají prakticky pod jakýmkoli úhlem do vzdálenosti až 300 m. Limitujícím faktorem je 

zde prostor, proto se v případě potřeby budují vrtné komory (obr. 6). 
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Obr. 6. Pracoviště vrtání DBV – souprava Diamec 251 

Krátké boční vrty jsou nezbytnou součástí při dobývání uranové rudy. Realizují se 

s postupem při jednotlivých pracovních cyklech pomocí vrtacích kladiv VK - 22 od firmy 

PERMON s pneumatickou podpěrou VS - 1 (obr. 7). Délka nepřesahuje 10 m, nejčastěji se 

ověřují okolní horniny do vzdálenosti 5 m. Pomocí krátkých bočních vrtů ověřujeme 

odžilky v bezprostředním okolí dobývaných struktur. 

Mezi lety 2006 – 2012 probíhal intenzivní vrtný průzkum na vyhledávání rudních 

těles mezi patry 20  –  24 jámy R7S (tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 3 

Vrtný průzkum na ložisku Rožná 

Rok Krátké boční vrty [m] Dlouhé boční vrty [m] Celkem [m] 

2006 1 514,7 916,5 2 431,2 

2007 1 278 1 301,3 2 579,3 

2008 1 244 2 029,5 3 273,5 

2009 1 214,5 1 670,6 2 885,1 

2010 1 605,9 2 118,8 3 724,7 

2011 1 284,5 1 852,5 3 137 

2012 1 193,3 1 848,5 3 041,8 
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Obr. 7. Vrtací kladivo VK - 22 s pneumatickou podpěrou VS - 1 

3.5 Dokumentace geologicko – provozních prací 

Geologická provozní dokumentace vychází se systémové instrukce o. z. GEAM, 

která odpovídá  požadavkům normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. Stanovuje pravidla pro 

vedení, projektování, tvorbu, řízení dokumentace a archivace geofyzikálních, těžebních  

a geologických prací. Projektování a tvorba těchto prací se uskutečňuje po etapách. Je 

nutné členit poznávací proces na jednotlivé etapy, aby bylo možné využít informace 

k racionálnímu plánování a rozhodování [7]. 

V první řadě se přistupuje k projektování geologických, geofyzikální a těžebních 

prací. Stanoví se záměr, cíl, metody a prostředky na jeho získání. Tyto práce slouží hlavně 

k získávání nových informací o ložisku a jeho zásobách. Poté se přistupuje k realizaci  

projektovaných prací po jejich schválení. Geologickou dokumentaci můžeme rozdělit 
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podle povahy na prvotní, souhrnnou (odvozenou) a hmotnou. 

Prvotní geologická dokumentace se provádí přímo na díle, kde se zaznamenávají 

jednotlivé hornické objekty graficky i písemně. Musí obsahovat index díla, měřítko, datum 

dokumentace, kdo dokumentoval, evidenční číslo a datum započetí a ukončení. Tuto 

dokumentaci vypracovávají geologové přímo na pracovištích v podzemí. Zaznamenávají 

zejména petrografii horninového prostředí, úklon, směr jednotlivých tektonických švů, 

mocnost a pozici struktur (pomocí geologického kompasu). Prvotní dokumentaci 

zaznamenávají i operátoři radiometrického vzorkování (obr. 8). V podzemí provádí 

vzorkování pracovišť a odběr vrtů. Přítomnost uranové rudy nelze určit makroskopicky, 

proto je nezbytné každou zajištěnou čelbu důlního díla změřit směrovými radiometry.  

 

Obr. 8. Zápis prvotní dokumentace – radiometrické vzorkování 
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V praxi se používají směrové radiometry RP - 104 (starší typ přístroje) a GT - 25 

od firmy Georadis (obr. 9). Princip měření spočívá ve stanovení odezvy zdroje gama 

záření, který se nalézá ve všesměrném poli záření a oddělení radiačního pozadí, které se 

mění v závislosti na pozici přístroje. Díky tomuto principu lze velmi jednoduše a rychle 

odlišit bilanční zrudnění a hlušinu na pracovištích v podzemí. Operátoři radiometrického 

vzorkování vyznačí hranice struktur na díle, informují o situaci na čelbě předáka  

a provedou zápis z měření do pochůzkového deníku (obr. 8). Na základě měření můžeme 

velmi operativně a efektivně reagovat na nově zjištěné skutečnosti přímo v provozu. Podle 

druhu důlního pracoviště se provádí specifické radiometrické měření. Postup měření 

zpracovává vnitropodniková norma [7]. 

 

Obr. 9. Měření čelby směrovým radiometrem GT – 25 (od firmy Georadis) 

Pro gama karotáž průzkumných dlouhých bočních vrtů se používají soupravy 

karotážních tyčí s radiometrem RP - 107 (obr. 10). Operátoři změří u ústí vrtu sklon vrtu 

(od horizontální roviny – počvy) a azimut vrtu. Karotáží ověří délku vrtu. Koncový díl 

karotážních tyčí obsahuje sondu, která v případě zastižení uranového zrudnění (gama 
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záření) přenese informaci na displej RP - 107. Operátor pak zaznamená do prvotní 

geologické dokumentace pozici průsečíku, jeho mocnost a intenzitu gama záření. 

 

Obr. 10. Souprava karotážních tyčí pro odběr vrtů s radiometrem RP - 107 

Radiometrické vzorkování jednotlivých pracovišť se zpracuje elektronicky  

a archivuje se do knihy vzorkování. Spolu s prvotní geologickou dokumentací tvoří 

podklad pro tvorbu souhrnné geologické dokumentace. 

Souhrnná geologická dokumentace představuje grafické shrnutí geologických 

skutečností, které vycházejí z prvotní geologické dokumentace. Dále obsahuje zprávy  

o zhodnocení geologických poznatků a uceluje poznatky získané z prvotní geologické 

dokumentace. 

Základní mapy souhrnné geologické dokumentace mají měřítko 1:1000. Vychází z 

důlních měřičských map. Pro zpřesnění konkrétních provozních situací jsou zhotovovány 

odvozené mapy v měřítku 1:200. Zaznamenávají horizontální situaci na jednotlivých 

patrech. Zobrazují ucelenou grafickou informaci o dobývacím poli. Obsahují geologické 
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poznatky, které vycházejí z prvotní geologické dokumentace (typy hornin, jejich směr, 

úklon, mocnost a pozice odebraných vzorků, grafický záznam dlouhých bočních vrtů a 

vývoj zájmových struktur). Její nedílnou součástí jsou pozice důlních objektů (náraží jam, 

ochozy, sklady pohonných hmot, sklady střeliva, komorové úkryty, trafostanice, dílny, 

atd.). Pravidelně se doplňují jednou za měsíc. 

Pro každý provozní blok je založena bloková karta. Ta obsahuje soubor 

horizontálních a vertikálních map a řezů. V souboru map jsou graficky znázorněny situace 

okolních bloků. Stanoví se hranice, způsob větrání a předpokládaný směr důlních větrů. 

Dále jsou v nich zaznamenány detailnější geologické a geofyzikální informace. V těchto 

mapách se denně sleduje aktuální pozice právě raženého díla, jeho směr a profil. 

Vyhodnocují se zejména přiblížení ke stařinám, přiblížení k hranici bloku a ekonomika 

dobývání (obsah uranu a přibírka průvodních hornin). 

Pro efektivní plánování přípravy dobývaných bloků se vybrané informace všech 

bloků zaznamenávají do vertikální projekce. Vertikální projekce poskytuje celkový pohled 

na vývoj rudonosných struktur. Vypracovává se v měřítku 1:1000 pro každou zónu a žílu 

zvlášť. Obsahuje informace o jednotlivých strukturách od první otvírky až po aktuální stav 

v rudním poli, styky rudních těles (ty představují obvykle lokální naduření s velkou 

mocností a kovnatostí), průsečíky vrtů a patrových rozrážek. Tvoří podklad pro výpočet 

zásob a zároveň zobrazuje oblasti předpokládaného vývoje zrudnění. 

Vertikální projekce spolu s vertikálními řezy zprostředkovávají souhrnnou 

grafickou informaci o stavu zásob a umožňují odvození předpokládaného průběhu 

zrudnění. Tyto informace tvoří hlavní základ návrhu průzkumných prací. 

Hmotnou dokumentaci tvoří vzorky hornin, odebrané v průběhu ražeb a dobývání. 

Tato dokumentace obsahuje vzorky určené k chemickým rozborům, fyzikálních a 

technologických vlastností. Dále vzorky k radiometrickému výzkumu, k mineralogickým a 

petrografickým rozborům. Každý vzorek je zaznamenán v knize hmotné geologické 

dokumentace [7]. 
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4 PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA LOŽISKU ROŽNÁ 

Průzkumné práce jsou nepostradatelné pro každý důl. Získané informace  

o horninovém prostředí slouží k výpočtu zásob a umožňují racionálně plánovat  

a projektovat důlní díla ke zpřístupnění zájmového nerostu. Základní zdrojem informací 

jsou na dole Rožná I úložní poměry v okolních patrech a vrtný průzkum.  Na jejich základě 

je možno projektovat přípravné práce pro zpřístupnění zájmových oblastí a realizovat 

detailní průzkum. 

4.1 Vyhledávání v mapové dokumentaci 

Mapová dokumentace tvoří nedílnou součást každého důlního provozu. Jsou v ní 

zaznamenány všechny poznatky o ložisku umístěné v platném souřadnicovém systému. 

Tvoří ji soubor horizontálních i vertikálních map. 

Při vyhledávání nových zájmových oblastí jsou nejdůležitější základní důlní mapy 

v měřítku 1:1000, 1:200, geologické řezy, blokové karty a vertikální projekce. Tato 

dokumentace je průběžně doplňována a poskytuje všechny geologické, geofyzikální a 

technické informace o jednotlivých strukturách. Na základě těchto informací geolog 

odhaduje předpokládaný vývoj zrudnění a vytyčí nové zájmové oblasti, kde lze 

předpokládat přítomnost těžitelných zásob. 

4.2 Projektování průzkumných prací 

Po vyhledání zájmové oblasti v mapové dokumentaci dochází k projektování 

přípravných prací, spočívající v základním rozfárání nového patra hlavním překopem  

a podložní chodbou. K zájmové oblasti jsou poté projektovány patrové rozrážky, jejichž 

úkolem je protnout předpokládané struktury a zároveň slouží jako prostor pro další 

průzkum a případně jako přípravné dílo pro následné dobývání.  

Následně po přetnutí zájmové struktury získáme informace o její mocnosti, úklonu, 

směru, mineralogickém složení a obsahu uranové rudy. 

Po dokončení rozrážky následuje vlastní vrtný průzkum. Jeho primárním cílem je 

protnout strukturu v různých pozicích a tím získat přehled o uložení a obsahu uranové rudy 
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v nové oblasti. Pozice vrtání dlouhých bočních vrtů se volí v podloží struktur ve vhodné 

vzdálenosti s přihlédnutím k použité technologii. Obvykle se z jedné pozice projektuje 

vějíř vrtů s úklonem 15
o
, 30

o
 a 45

o 
od vodorovné roviny a v různě zvolených úhlech od osy 

rozrážky. Takto se ověří severní a jižní křídlo budoucího dobývavého bloku. Bilanční 

průsečíky ve vrtech poskytují bližší informace o rysech rudních těles a vývoji zrudnění 

v zájmové oblasti.  

V případě objevení bilančního zrudnění se pokračuje v ražbě patrové rozrážky dále 

za zjištěnou strukturu a vytvoří se prostor, který je nezbytně nutný pro umístění materiálu  

a důlních vozů. 

Při vrtném průzkumu vyvstávají situace, kdy bilanční zrudnění objeví pouze část 

vrtů. Lze proto předpokládat, že zrudnění není vyvinuté v celé ploše bloku. Poté se 

přípravné práce volí tak, aby byla objevená čočka opracována s co nejmenším podílem 

hlušiny.  Vytěží se pouze bilanční plocha nového bloku, zároveň v průběhu dobývání 

probíhá průzkum pomocí krátkých bočních vrtů na zjištění bilančních odžilků a rudních 

čoček. 

V některých případech se k průzkumu využívá i ražeb sledných chodeb. Mezi 

výhody patří ucelení všech parametrů vyhledané struktury, zejména směru, úklonu a 

kvalitě. Ražba je navíc ekonomická, protože v rámci průzkumu dochází k těžbě bilanční 

rubaniny. Nevýhoda spočívá v zajištění stability výztuže ve sledných chodbách. Ve většině 

případů ražba probíhá v nesoudržných, měkkých horninách oddělených tektonickými švy 

od okolních, soudržných hornin a proto je nutné volit kratší krok výztuže a důsledně 

pakovat volné prostory, mezi horninou a výztuží. Mezi negativa je nutné také zařadit 

omezení, které představuje sledná chodba vzhledem k dobývání. Při sestupném lávkování 

se jednotlivými lávkami přibližujeme ke stařině sledné chodby. Musí se pravidelně 

kontrolovat stav její výztuže a stanoví se ochranný celík, který dobývání omezuje. Uranové 

zrudnění v ochranném celíku lze následně opracovat pouze ze sledné chodby po vydobytí 

bloku. 
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4.3 Vyhodnocování geologicko-průzkumných prací 

Vyhodnocování průzkumných prací probíhá souběžně s jejich prováděním. Zjištěné 

výsledky jsou zaznamenány do map a řezů. Toto umožňuje průběžně řídit prováděné práce 

a doplňovat projekt průzkumných prací. 
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5 NÁVRH KONCEPCE PRŮZKUMNÝCH A OTVÍRKOVÝCH 

PRACÍ NA LOŽISKU ROŽNÁ 

Tato práce navrhuje zaměřit se na vrtný průzkum dvou oblastí dobývacího pole 

ložiska Rožná, vypracuje koncepci průzkumných prací s ohledem na dosavadní poznatky a 

následně navrhne způsob otvírky v případě, že se předpoklad potvrdí. 

5.1 Zájmová oblast bloku 1 - 2169 

Zájmová oblast se nachází v severním křídle dobývacího prostoru jámy R7S 

v horizontu 21. patra 630 m od hlavního překopu Z3 - XXI, zpřístupněnou podložní 

chodbou PŠ1 - 212 na hlavní systém 1. zóny. Na PŠ1 - 212 navazuje v 715. m  

RZ121 - 69. Tato oblast v horizontech 20. a 21. patra byla rozfárána na přelomu 80. a 90. let 

minulého století. V této době probíhal i intenzivní vrtný průzkum zejména na 20. patře. 

Vrtným průzkumem 20. patra do nadloží z PŠ1 - 202 na systém 1. zóny byly 

zjištěny bilanční průsečíky. Po následném rozfárání byly tyto výsledky potvrzeny 

přetnutím 1. zóny rozrážkami RZ120 - 63, RZ120 - 61, RZ120 - 59 a RZ120 - 57. Všechny 

ostatní vrty na sever i na jih od této oblasti nepotvrdily bilanční zásoby. Rozrážky ověřily 

mocnost 1. zóny 15 - 25 m, přičemž bilanční průsečíky vykazovaly mocnost 2 až 5 m, ale 

s nízkým obsahem uranové rudy. Proto se v dané oblasti dobývaly pouze bloky 1 - 2069  

a 1 - 2063. 

V rámci dotěžení ložiska Rožná, jsme v roce 2011 zahájili přípravné práce na 

vyhledání a zpřístupnění 1. zóny na 21. patře. Byla realizována obnova PŠ1 - 212 a  

RZ121 - 69. Potvrdily se výsledky ražby RZ121 – 69 z roku 1993, rozrážka protnula 

strukturu v 56. m od PŠ1 - 212. Následně byla v RZ121 - 69 zahájena ražba hlavního 

komína 1  - 
21

/20  - 69. V polovině roku 2012 byl hlavní komín dokončen. Došlo k propojení 

21. a 20. patra a tím zokruhování větrných cest. Otvírka severního křídla dobývavého 

bloku 1 - 2169 potvrdila slednou mezipatrovou chodbou těžitelné zásoby.  

Z informací získaných z vertikální projekce a základních důlních map lze odvodit, 

že zrudnění na 1. zóně upadá jižním směrem, proto navrhuji pokračovat v ražbě sledné 

mezipatrové chodby jižního křídla bloku 1 - 2169 těsně pod úrovní 20. patra, za hranici 
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bloku do vzdálenosti 120 m od hlavního komína. V případě, že se potvrdí zásoby i v této 

oblasti, zahájíme vrtný průzkum. Vypracoval jsem projekt pro vrtání dlouhých bočních 

vrtů (obr. 11). 

 

Obr. 11. Návrh projektu vrtů na 1. zónu 

Pozici pro vrtání jsem zvolil 80 m jižně od RZ121 - 69 v místě předpokládané ražby 

nové rozrážky RZ121 - 71. Vějíř vrtů jsem zvolil s úklonem 15
o
, 30

o
 a 45

o
 tak, abychom 

získali poznatky o vývoji uranové zrudnění. Předpokládám, že objevíme zrudnění ve 

vzdálenosti 45 až 55 m od ústí vrtu. V případě zjištění bilančních zásob rozfáráme oblast 
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novou patrovou rozrážkou RZ121 - 71 dle vypracovaného projektu (obr. 12). Následným 

vyražením komína dojde k propojení se slednou mezipatrovou chodbou a zokruhování 

větrné cesty, což je podmínkou pro následné využití bloku k dobývání. 

Nelze vyloučit, že po ověření zrudnění v RZ121 - 71 objevíme zásoby jižněji  

a potvrdíme vývoj 1. - zóny i v hypotetických  blocích 1 - 2173 a 1 - 2175. Průzkum bude 

pokračovat obdobným způsobem jako v RZ121 - 71. 

 

     Obr. 12. Projekt ražby RZ121 - 71  
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5.2 Zájmová oblast RZ1Z23 - 117 

  Ražba 23. patra byla zahájena v roce 1992. Byl vyražen ochoz jámy R7S, náraží  

a 70 m Z3 - XXIII. V roce 2007 bylo rozhodnuto o pokračování otvírky 23. patra. Do 

současnosti bylo vyraženo 559,6 m Z3 - XXIII, 927,5 m PŠ1Z - 233 a 1111,5 m rozrážek  

(obr. 13).  

Obr. 13. Patrová situace 23. patra R7S 
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Rudní systémy se vzrůstající hloubkou upadají k jihu a rozpadají se, proto se 

otvírka 23. patra realizovala pouze na jih od Z3 - XXIII.  

Rozrážka RZ1Z23 - 117 byla vyražena v roce 2011. Její ústí je z PŠ1Z – 233, 446 m 

od Z3 - XXIII a celková délka je 100,0 m. V průběhu ražby byly zastiženy čtyři struktury. 

V místě průsečíků nebylo zjištěno uranové zrudnění. Vzhledem k vývoji zrudnění 

v sousední rozrážce RZ1Z23 - 115 a informacím z vrtného průzkumu na 22. patře nad 

zájmovou oblastí (RVPŠ1Z22 - 155 až RVPŠ1Z22 - 159) a vzhledem k předpokládanému 

posunu zrudněných partií na jednotlivých strukturách k jihu (příloha č. 2), navrhuji 

realizovat podrobnější vrtný průzkum na struktury v  RZ1Z23 - 117 (viz obr. 14). 

 

Obr. 14. Návrh projektu vrtů RZ1Z23 - 117 
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Z výsledků vrtného průzkumu bude následně možné získat informace pro 

projektování dalších přípravných a dobývacích prací v rozrážce RZ1Z23 - 117. V případě 

pozitivních výsledků dojde k vyražení hlavních komínů po všech bilančních strukturách a 

následně bude zahájeno dobývání v rozsahu zrudnění. Bude také možno blíže vyčlenit 

oblast pro průzkum na 24. patře. 
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6 ZÁVĚR 

Důl Rožná I je posledním hlubinným uranovým dolem v Evropě. V současné době 

probíhá těžba na úrovni 20. až 24. patra. Vzhledem ke stávající surovinové politice České 

republiky vyvstala potřeba zintenzivnit geologický průzkum a pokusit se vyhledat další 

zásoby v jižní části dobývacího pole. Při podrobném studiu strukturně – geologických dat 

na ložisku bylo zjištěno několik faktorů, ovlivňujících předpokládaný vývoj uranového 

zrudnění. Na základě těchto informací jsou vyčleněny dvě dílčí oblasti, kde lze 

předpokládat výskyt těžitelných zásob uranové rudy. 

Ve své práci jsem vytvořil projekty pro vrtání dlouhých bočních vrtů ve dvou 

zájmových oblastech. Pro případ pozitivních výsledků je také navržen následný postup 

přípravných prací a nastíněn směr dalšího průzkumu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat vedoucímu geologického oddělení dolu Rožná I 

Mgr. Jaromírovi Jelínkovi, hlavnímu inženýrovi Ing. Petrovi Křížovi, Ph.D. a vedoucímu 

mé práce Ing. Pavlovi Zapletalovi, Ph.D. za cenné informace, rady a čas, který mi 

věnovali. 
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