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SUMMARY 

After the cessation of extensive uranium mining on the territory of the Czech 

Republic, a large amount of uranium tailings continue to remain concentrated within 

the waste heaps. This thesis describes the waste heap of the Barbora mine, which is located 

in the Jáchymovsko region, and it goes on to propose a way of utilizing the tailings 

as a source of raw-mineral based construction materials.  The aim of the thesis has been to 

describe the legal economic, ecological, and the technical, mining-related conditions 

that must be met in order to obtain permission for mining and for the subsequent 

refinement of the ore in order to produce natural crushed-rock construction aggregate 

that is utilizable as per the ČSN EN 13 242 + A1 Standard. 

Keywords: waste heap; uranium; radioactivity; Jáchymov; mining; construction aggregate 

ANOTACE 

Na území České republiky je po ukončení rozsáhlé těžby uranové rudy velké 

množství hlušinového materiálu soustředěného na odvalech. Je popisován odval dolu 

Barbora na Jáchymovsku. Na něm je navrženo zhodnocení hlušiny jako zdroje stavebních 

nerostných surovin.  Úkolem této práce je popsat legislativní, báňsko - technické, 

ekonomické a ekologické podmínky nutné pro povolení těžby a následnou úpravu suroviny 

pro výrobu přírodního drceného kameniva využitelného dle ČSN EN 13 242 + A1. 

Klíčová slova: odval, uran, radioaktivita, Jáchymov, těžba, kamenivo 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bq Becquerel - jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního 

záření v soustavě SI 

ČMI Český metrologický institut 

EIA   Environmental Impact Assessment - Vyhodnocení vlivů  

    na životní prostředí 

EOAR   Ekvivalentní objemová aktivita radonu 

NO   Notifikovaná osoba 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

PDK   Přírodní drcené kamenivo 

PŘV   Příručka řízení výroby 

PVL   Plán využívání ložiska 

PZJ   Program zabezpečení jakosti 

SUL   Správa uranových ložisek 

SUJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sv   Sievert - jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření 

ZOZ   Zvláštní odborná způsobilost 
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ÚVOD 

Na území České republiky se nachází velké množství odvalů hlušiny po těžbě 

uranové rudy. Většina z nich leží ladem, přestože by, za dodržení určitých pravidel, 

některé z nich mohly sloužit jako zdroj stavebních nerostných surovin. 

Zaměřil jsem se na odval dolu Barbora na Jáchymovsku, který z mého pohledu 

splňuje podmínky pro využití ložiska jako zdroje stavebních nerostných surovin. 

Nikde není popsáno na jednom místě, co je třeba k povolení činnosti provozované 

hornickým způsobem při zpracování odvalu po těžbě uranové rudy. 

Tato práce si klade za cíl zdokumentovat všechny kroky nutné k povolení těžby 

hlušiny z odvalu dolu Barbora. 

Dalším cílem je navrhnout výrobu a sepsat klíčové informace k tomu, abychom 

věděli, za jakých podmínek by bylo možno kamenivo na odvale vyrábět. A následně 

komerčně využívat na stavbách jako přírodní drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 + A1. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A MATERIÁLU TVOŘÍCÍHO 

ODVAL 

1.1 HISTORIE 

 Už v 16. století naráželi horníci při těžbě stříbra na zvláštní černý kámen, 

který pro ně znamenal konec stříbrné žíly. A protože jim přinášel smůlu, říkali mu 

smolinec. 

Smolinec – uranová ruda se začala v malé míře na Jáchymovsku těžit v polovině 

19. století. V té době to bylo pro potřeby sklářského průmyslu – používal se na výrobu 

barev, které propůjčovaly sklu zvláštní zářivost.  

Dalším klíčovým okamžikem byl konec 19. století, kdy došlo k objevu radioaktivity 

uranu a následně sloužil uran k získání nových radioaktivních prvků. 

 Za 2. světové války se změnilo mírové využití uranu na vojenské. V srpnu 1945 

projevil o uran z Jáchymovska zájem Sovětský svaz. Následně došlo k významnému 

nárůstu těžby uranu na Jáchymovsku. V roce 1946 bylo v Jáchymovských dolech 

zaměstnáno méně než 300 horníků a v roce 1953 již okolo 46 000 dělníků. [3] 

1.2 SOUČASNOST 

V místech, kde probíhala hlubinná těžba, byl hlušinový materiál ukládán na odvaly, 

které významně ovlivnily vzhled krajiny. Tyto odvaly hlušinového materiálu po těžbě 

uranu jsou na Jáchymovsku dodnes. 

Je v obecném zájmu, aby tyto haldy byly za předem daných podmínek rozebrány 

a kontrolovaně využívány, například ve formě kameniva. Jejich využitím v širokém okolí, 

např. v konstrukčních vrstvách při stavbě komunikací, dojde ke značnému snížení 

negativních vlivů oproti koncentrovanému umístění na haldě. Tomuto je nakloněn i Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost.  

Po ukončení masívní těžby uranu začaly některé organizace uvažovat o využití 

hlušiny na haldách. Nejrozšířenějším využitím je používání, ve stavu tak jak je, na opravu 

lesních cest lesnickými společnostmi.  
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Obr. č. 1 - Umístění dolu Barbora (červený bod) v rámci Karlovarského kraje 

Mnohem sofistikovanějším využitím je použití odvalu jako suroviny pro výrobu 

přírodního drceného kameniva. Zejména ve stavebnictví. A to jako kamenivo 

pro inženýrské stavby, obalovny či kamenivo do betonu. 

Po revoluci patřila mezi nejvýznamnější výrobce kameniva z odvalů po těžbě uranu 

společnost Ekoinvest. Tato společnost působí na Příbramsku, kde byla vhodná situace 

pro finančně a technologicky nákladné zpracování těchto odvalů. V místě jsou z dob 

minulé éry vybudovaná odkaliště a kamenivo je tak nejen radiometricky rozdružované, 

ale zároveň i zbavené radioaktivity praním jemných částic, které jsou nejvíce radioaktivní. 

Jsou tam pro toto využití dobré podmínky i z ekonomického hlediska, protože se v této 

oblasti nenacházejí žádné kamenolomy a přírodní kamenivo se vozilo z daleka. 

Menším producentem kameniva z odvalů je společnost Zapa Beton, 

která na stacionární lince vyrábí kamenivo v oblasti Zadního Chodova na Tachovsku. 
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Vzhledem k tomu, že došlo k rozmachu mobilních drtičů a třídičů s dieselovým 

pohonem, staly se pro spoustu organizací tyto odvaly zajímavým zdrojem suroviny, 

kde zaměstnají stroje a využijí vyrobené kamenivo při stavebních činnostech v regionu. 

1.3 LOKALITA 

Ne všechny odvaly však obsahují vhodnou surovinu pro výrobu kameniva. Každou 

lokalitu je třeba posuzovat individuálně z několika hledisek.                                             

Zejména se jedná o intenzitu radioaktivního záření, umístění haldy u obydlených 

území, vyřešení případných střetů zájmů, dopravní dostupnost či poptávku po kamenivu 

v regionu. 

Odval dolu Barbora se nachází u bývalé obce Vršek patřící pod město Jáchymov. 

Je od něho vzdálena cca 5 km. A to směrem od Abertamské zatáčky na Abertamy. Obec 

Vršek čítající okolo 200 obyvatel zanikla se zahájením těžby na uranovém dole Barbora. 

[3] 

 

Obr. č. 2 - Umístění odvalu (červený bod) v rámci Jáchymovska 

Odval dolu Barbora leží na pozemkové parcele č. 4591 / 2 o výměře 69 091 m
2
 

v katastrálním území Jáchymov. Je umístěn u silnice č. 219 a to jižně od této komunikace. 

Na základě dostupných údajů byl stav zásob na odvale vypočten na cca 450 000 m
3
. [7] 
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S výjimkou hotelu na stavební parcele č. 1840 v katastrálním území Jáchymov, 

je oblast liduprázdná. Podél komunikace vede elektrické vedení a vodovod, který spravují 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.. Voda na skrápění je pro záměr těžby důležitá. 

1.4 MATERIÁL 

Ložisko je tvořeno hlušinovým odvalem dolu Barbora. Odval je tvořen kamenivem 

s petrografickým složením odpovídajícím geologické stavbě v místě dolu Barbora, 

tj. prokřemenělými dvojslídnými a muskovitickými svory, svorové ruly a amfibolity. 

Tato surovina, která na haldách leží, má kusovitost do cca 400 mm. [7] 

 

Obr. č. 3 - Svor z odvalu dolu Barbora [4] 

1.4.1 SVOR 

Svory jsou drobně až středně zrnité horniny, tvořené převážně křemenem a slídami. 

Většina svorů má velmi výraznou břidličnatost, podmíněnou dokonalým paralelním 

uspořádáním lupínků slíd a střídáním slídových poloh s křemennými čočkami. Většina 

svorů je produktem středních stupňů regionální metamorfózy, při níž se uplatňuje 
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především orientovaný tlak doprovázený zvýšenou teplotou a zvýšeným hydrostatickým 

tlakem. [4] 

1.4.2 PARARULA 

Pararuly obsahují jako hlavní minerály v proměnlivém množství křemen, plagioklas 

a biotit. Přítomny mohou být i muskovit, amfibol a zpravidla jako vedlejší 

nebo akcesorické minerály pyroxen, cordierit, granát, sillimanit, kyanit, andalusit nebo 

turmalín. Na spodní hranici metamorfních podmínek se pohybují horniny označované jako 

svorové ruly nebo rulové svory. [5] 

1.4.3 AMFIBOLIT 

Barva horniny je černošedá nebo černozelená, textura bývá masivní, plošně paralelní 

nebo páskovaná. Hornina bývá středně až hrubě zrnitá. 

Metamorfní podmínky vzniku amfibolitů odpovídají amfibolitové facii, tj. středním 

až vyšším tlakům (běžně 3 – 10 kbar) a teplotám 500 – 700 °C. Základní složení amfibolitu 

je amfibol a plagioklas. Některé amfibolity mohou být zcela bez živců. [6] 

 

Obr. č. 4 - Amfibolit [12]  
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2 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ ODVALOVÉHO MATERIÁLU 

Zpracování odvalů po těžbě uranu je Činnost provozovaná hornickým způsobem. 

Je tedy třeba projít legislativním procesem tak, aby došlo k získání souhlasného 

Rozhodnutí příslušného OBU. 

Posloupnost činností před zahájením těžby je následující: 

1. Vyhledání vhodného odvalu hlušiny po těžbě uranu 

2. Podepsání nájemní smlouvy a smlouvy na povolení těžby s vlastníkem pozemku, 

případně koupě pozemků s odvalem a vyřešení případných střetů zájmů 

3. Při záměru těžby do 10 000 tun za rok je třeba absolvovat na Krajském úřadě 

tzv. Zjišťovací řízení. Pokud plánovaná těžba přesáhne výše uvedené množství, 

je třeba absolvovat proces EIA – posouzení vlivů na životní prostředí 

4. Zpracování Rozptylové studie 

5. Státní úřad pro jadernou bezpečnost musí vydat Rozhodnutí na dvě činnosti 

1. Nakládání s přírodními radionuklidy 

2. Uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí 

6. Stavební úřad musí vydat Územní rozhodnutí na změnu využití území na těžbu 

7. Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu 

8. Výroba přírodního drceného kameniva dle ČSN EN 13 242 + A1 

2.1 VYHLEDÁNÍ VHODNÉ LOKALITY 

Na základě dotazů ve státním podniku Diamo – Správě uranových ložisek v Příbrami 

a dotazování odborníků z oblasti Jáchymovska, se odval hlušiny po těžbě uranu dolu 

Barbora na Jáchymovsku jeví téměř ideálně pro záměr výroby kameniva. 

A to zejména z hlediska dostupnosti komunikace, nízkých hodnot gama záření 

na radiometrické mapě odvalu, umístění mimo dosah jiného funkčního kamenolomu 

a odval leží na pozemku jediného vlastníka, města Jáchymov. 
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Na základě těchto informací podepsalo město Jáchymov se společností 

AZS 98, s. r. o. smlouvu k povolení těžby na pozemku, na kterém odval leží. 

 

Obr. č. 5 - Pohled z odvalu Barbora na hotel 

2.2 VYŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ 

Po odsouhlasení smlouvy na těžbu a nájemní smlouvy jsem se pustil do vyřešení 

dalších střetů zájmů. 

Nejbližším a jediným obydleným územím v sousedství je hotel postavený přes 

silnici.  

Na základě informací od vlastníka nemovitosti, je nutno akceptovat jednosměnný 

provoz a kampaňovité zpracování kameniva mobilní linkou mimo sezónu – tj. na jaře 

a na podzim. Při drcení je třeba zahájit činnost nejdříve v 8,00 hod. a ukončit v 16,00 hod.. 

Tímto jsou vyřešeny střety zájmu. 
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2.3 ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE 

Pro získání územního rozhodnutí a pro schválení činnosti Krajským úřadem, je třeba 

zpracovat Rozptylovou studii a předat na odbor životního prostředí, ochrana ovzduší 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o střední stacionární zdroj znečištění 

ovzduší. 

Rozptylová studie se správně jmenuje Odborný posudek hodnocení středního 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. A posuzování probíhá podle zákona o ovzduší. 

2.4 SPLNĚNÍ PODMÍNEK STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

SUJB zastupuje regionální centrum Kamenná na Příbramsku. 

2.4.1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY SUJB 

Základní podmínkou je získání souhlasného Rozhodnutí na povolení: 

 1. Nakládání se zdroji ionizujícího záření dle § 9, čl. 1, písmeno i , zákona 

18 / 1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

 2. Uvádění radionuklidů do životního prostředí dle § 9, čl. 1, písmeno h, zákona 

18 / 1997 Sb. O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

 3. Součástí Rozhodnutí je schválení navržených programů: 

 a) Program monitorování 

 b) Program zabezpečení jakosti 

Obě žádosti jsou obsahově náročné a mají velké množství příloh. Je třeba počítat 

s tím, že i přílohy mají svoje vlastní přílohy, takže vše je třeba pečlivě připravit. 

Obě žádosti lze spojit do jednoho dokumentu a schvalovat je souběžně. [9] 

2.4.2 PROVOZNÍ PODMÍNKY SUJB 

Nakládání se surovinou a využití kameniva je vázáno na zajištění následujících 

činností: 

Monitorování pracoviště: Použití radiometrického rozdružování při úpravě 

suroviny. Zařízení radiometrický rozdružovač sleduje, pomocí sond zavěšených 
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nad vynášecím dopravníkem z drtiče, zda po pase nejede materiál s vyšší hodnotou 

než 0,7 μSv . hod.
-1

. 

V místě těžby a na skládkách musí být průběžně prováděno měření fotonového 

dávkového ekvivalentu vnějšího záření gama, resp. dávkový příkon záření gama 

s hodnotami ( Dg ) < 0,7 μSv . hod.
-1

. 

Pokud kamenivo překročí výše uvedenou hodnotu, musí být odděleno a umístěno 

do označeného samostatně oploceného prostoru. 

Před zahájením těžby je nutno mít zpracovanou Radiometrickou mapu odvalu. 

Při těžbě je navíc nutno dodavatelsky řešit ještě následující monitorování 

pracoviště: 

Na platě odvalu, v místě probíhajících prací, je nutno sledovat 1x za 14 dní EOAR. 

V kabině strojů a u obsluhy drtící a třídící linky se sleduje 1x za 14 dní Dlouhodobá 

aktivita alfa polétavého prachu (AVAL) se zásahovou hodnotou 0,6 Bq . m
-3

. 

V kabině strojů a u obsluhy drtící a třídící linky se sleduje 1x za 14 dní dávkový 

příkon záření gama se zásahovou úrovní 2,5 μSv . hod.
-1

. 

Při překročení zásahových úrovní u AVAL a Hx resp. Dg  bude proveden výpočet 

celkové efektivní dávky u pracovníků. 

Průběžně 1x měsíčně se budou odebírat vzorky kameniva na obsah 
226 

Ra  

Monitorování okolí:  

U hotelu Barbora naproti odvalu (v době probíhajících prací) je nutno sledovat 1x za 

14 dní EOAR. 

Výjezd z plata odvalu na silnici č. 219 se kontroluje 1x za 14 dní Dávkový příkon 

záření gama se zásahovou úrovní 2,5 μSv . hod.
-1

. [10] 

2.4.3 DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY 

Je potřeba ustanovit k zajištění soustavného dohledu nad dodržováním požadavků 

radiační ochrany fyzickou osobu, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost 

( ZOZ SUJB ). 
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Jedná se o činnosti specifikované v § 3 odst. 2 vyhlášky č. 146/1997 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 315/2002.  

Jde zejména o vykonávání soustavného dohledu - jako dohlížející osoba, jako osoba 

s přímou odpovědností za radiační ochranu před zářením z přírodních zdrojů. [8] 

2.4.4 ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY 

Také je třeba ustanovit osobu s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany. 

Tato fyzická osoba také musí splnit ZOZ SUJB. [8] 

2.5 ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

Stavebním úřadem je v našem případě Městský úřad Jáchymov, odbor Stavební úřad. 

Žádáme o Územní rozhodnutí. Návrh  na odtěžení horniny - využívání ložiska 

nevyhrazeného nerostu - Odval jámy Barbora posuzuje stavební úřad podle § 86 

stavebního zákona. 

K návrhu se dokládají následující rozhodnutí, stanoviska a vyjádření: 

1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Kamenná, Milín, 

Rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření a uvádění 

radionuklidů do životního prostředí. 

2. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Závěr zjišťovacího řízení - zda je nutno záměr posuzovat podle zákona 

100/2001 Sb.  

3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Závazné stanovisko. 

4. Obvodní báňský úřad v Sokolově, Stanovisko. 

5. Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Stanovisko. 

2.6 SPLNĚNÍ PODMÍNEK OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU 

Základem je získání povolení k činnosti provozované hornickým způsobem. V rámci 

tohoto povolení je třeba získat všechna požadovaná stanoviska účastníků řízení, dotčených 

orgánů a doložit vyřešení střetů zájmů. 
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2.6.1 DOKUMENTY VYŽADOVANÉ V RÁMCI ŽÁDOSTI O TĚŽBU ODVALU 

 Žádost o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu 

s ustanovením 19, zákona č. 61 / 1988 Sb. a vyhlášky č. 175 / 1992 Sb. 

 Plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu zpracovaný dle přílohy 1, vyhlášky 

č. 175 / 1992 Sb. 

 Rozhodnutí o využití území Městského úřadu Jáchymov, odbor Stavební úřad 

 Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor Životního prostředí 

a zemědělství – souhlas s umístěním středního stacionárního zdroje znečišťování 

ovzduší 

 Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z hlediska nakládání se zdroji 

ionizujícího záření a uvádění radionuklidů do životního prostředí 

 Závěr Zjišťovacího řízení KÚKK, že záměr není třeba posuzovat podle zákona 

č. 100 / 2001 Sb. 

 Smlouva o odtěžování haldy mezi vlastníkem pozemku a organizací 

 Osvědčení o odborné způsobilosti Závodního lomu 

 Oprávnění organizace k činnosti prováděné hornickým způsobem 

2.6.2 ZÁVODNÍ LOMU 

V rámci povolení Činnosti provozované hornickým způsobem musí být ustanoven 

Závodní lomu.  

Závodní lomu musí splňovat požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti provozované hornickým způsobem podle 

vyhlášky č. 298/2005 Sb. 

2.6.3 PROVOZNÍ DOKUMENTACE 

Provozní dokumentace v souladu s báňskými předpisy musí být vypracována 

před spuštěním činnosti provozované hornickým způsobem. 
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2.7 VÝROBA PDK DLE ČSN EN 13 242 + A1 

K tomu, aby se mohla zahájit výroba kameniva, je nutné zahájení odtěžování 

hlušinového materiálu s úpravou suroviny a následná certifikace přírodního drceného 

kameniva. 

 

Obr. č. 6 - Pohled na plato odvalu Barbora ze západu  
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3 NÁVRH NA ZHODNOCENÍ HLUŠINY 

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Dosud byla hlušina bez jakékoliv úpravy a na hraně platné legislativy využívána 

na občasné zpevnění lesních cest. 

Jednorázově byl využit při stavbě obchvatu Božího Daru.  

Tento materiál jinak leží ladem a město Jáchymov nemá s tímto pozemkem žádný 

záměr. 

Pravidelně odval dolu Barbora kontroluje Diamo, s. p., odštěpný závod SUL 

Příbram. 

 

Obr. č. 7 - Letecký snímek odvalu Barbora 

3.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.2.1 POUŽITÍ KAMENIVA 

Při pohledu na haldu 450 000 m
3
 materiálu se člověku nechce věřit, že to tam věčně 

musí ležet ladem. Využití této hlušiny jako kameniva, se samo nabízí. 
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Je třeba se zejména popasovat s případnými zbytky uranové rudy, která se v haldě 

může vyskytovat.  

Její množství může ovlivňovat například neekonomičnost předešlé těžby uranové 

rudy. Tedy, že se na některých dolech těžilo ve smyslu pořekadla "Když se kácí les, 

tak lítají třísky" a v hlušině zůstávalo větší množství rudy, než by bylo hospodárné. 

Další možností, která by mohla ovlivnit vyšší přítomnost uranu v hlušině je např. 

omylem vysypaný vozík s uranovou rudou na haldu místo k dalšímu zpracování. 

Přestože výše uvedený odval vykazuje na radiometrické mapě i pochůzkou hodnoty 

radioaktivity nižší, než je stanovený limit SUJB < 0,7 μSv . hod.
-1

, je třeba být při využití 

tohoto kameniva obezřetný a nepoužívat jej do obytných prostor.  

  Proto jsem, po konzultaci na SUJB navrhnul těžební společnosti AZS 98, kamenivo 

používat pro stavbu vozovek, obchvatů, silničních přípojek a odstavných ploch. 

 Vždy potom bude muset být pro jistotu překryto nějakou finální vrstvou, jako je 

například asfaltový povrch, beton či zámková dlažba. Tato vrstva bude eliminovat 

případné vyšší hodnoty kameniva oproti přírodnímu pozadí. 

 Dále toto kamenivo bude moci být využíváno k terénním úpravám nerovností, 

při rekultivacích apod. s tím, že bude překryto alespoň 30 cm zeminy. 

 

Obr. č. 8 - pohled na jižní část odvalu Barbora 
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 Legislativně je jednoduché využití na úpravu lesních a polních cest bez jakékoliv 

překryvné vrstvy. Takže jsem mezi navrhovaná využití zařadil i toto. 

3.2.2 ROZSAH TĚŽBY 

Odval dolu Barbora se nachází na hřebeni Krušných hor, kde leží dlouho sníh, zima 

začíná brzy a pozdě končí. Těžbu, úpravu kameniva a jeho prodej lze realizovat pouze 

v období cca duben - říjen, což odpovídá zhruba polovině kalendářního roku. 

V dojezdové vzdálenosti okolo odvalu je omezené množství stavebních zakázek, 

kam by bylo vhodné použít kamenivo z odvalu. 

Povolení těžby hlušiny se zbytky uranové rudy je legislativně náročné schválit všemi 

dotčenými úřady. 

Na základě těchto skutečností jsem navrhnul spustit těžbu odvalu jako tzv. podlimitní 

záměr. To znamená, že vyřídíme všechna povolení tak, aby bylo možno zahájit těžbu 

v nejkratším možném čase. 

Tím, že jsem navrhnul podlimitní záměr jsem omezil rozsah těžby na množství 

do 10 000 tun za rok. 

Tímto návrhem jsem minimalizoval dobu na povolení těžby. A to z důvodu, 

že v rámci Zjišťovacího řízení na Krajském úřadě Karlovarského kraje, není díky tomuto 

třeba provést studie EIA. 

EIA je označení pro studii, jejíž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby 

na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat. 

Či za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu 

a jeho výstup má pouze doporučující charakter, byť je většinou správními úřady 

akceptován. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby 

a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu. V současné době ji upravuje zákon 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. [13] 

V případě, že bude v budoucnosti potřeba zvýšit rozsah těžby, bude se muset 

zpracovat EIA a absolvovat proces povolení těžby znovu.  
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V tomto návrhu se přikláním k podlimitnímu rozsahu těžby také z důvodu 

radioaktivity. Tento odval nemá k dispozici plochy odkališť jako jsou v Příbrami a není 

možné kamenivo prát.  

Teprve těžba odvalu ukáže, zda bude navýšení limitu těžby zapotřebí. V tu chvíli 

však již bude výroba probíhat a budou peníze na následné rozšíření těžby. 

3.2.3 NÁVRH MĚŘENÍ RADIACE 

K měření radioaktivity je potřeba různých měřících a vyhodnocovacích přístrojů 

a zařízení. Rozhodl jsem se navrhnout způsob maximálně možného outsourcingu, 

a to z důvodu nákladného pořízení vybavení a nutnosti kvalifikovaných specialistů. 

Operativní měřič radiace 

Sama organizace musí především vlastnit ruční přístroj pro měření radioaktivity - 

záření gama. Pomocí tohoto přístroje totiž zajišťuje každodenní měření.  

Na trhu je na první pohled veliký výběr ručních přístrojů na měření radioaktivity. 

Pohybují se v cenách od tří tisíc korun až po stovky tisíc korun. 

Klíčovým dělením těchto přístrojů je rozdělení na tzv. Stanovená měřidla 

a Nestanovená měřidla. Je třeba vědět, že pro účely měření při těžbě pod dohledem SUJB 

je NUTNÉ používat vždy Stanovené měřidlo. 

Za zásadní informaci považuji to, že při koupi nového Stanoveného měřidla 

na měření radioaktivity je třeba jej ihned nechat ověřit na ČMI. 

Jestliže tedy kupujeme stanovené měřidlo, výběr se velice zúží. Obecně lze říci, 

že s jedinou výjimkou na trhu, se nevejdu do částky nižší než 80 000 Kč + DPH. 

Navrhnul jsem požadované vlastnosti ručního měřiče radioaktivity. Pro použití 

při těžbě musí být maximálně odolný lidské chybě. Zjistil jsem, že na trhu je celá řada 

přístrojů. Každý přístroj má bezpočet nastavení a funkcí. 

Objevil jsem však pro potřeby tohoto projektu dokonalý přístroj splňující můj 

požadavek na co nejnižší cenu, aby se jednalo o stanovené měřidlo, mělo to jednoduché 

ovládání a vysokou odolnost. 
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Navrhuji přístroj společnosti Rados, model RDS 30, který je stanovené měřidlo, 

má pouze jedno tlačítko Zap./Vyp. a vyhodnocuje dávky gama záření. Ukazuje 

v žádoucích jednotkách μSv . hod.
-1 

. Za cenu 27 000 Kč + DPH  se jedná o mimořádně 

levný přístroj požadované kvality.  

V rámci návrhu jsem provedl měření radioaktivity přímo na odvale dolu Barbora 

tímto navrženým přístrojem. Pro ověření, zda tento přístroj správně měří jsem požádal 

Diamo, s.p., SUL o součinnost. Dorazili v rámci plánovaného monitoringu na místo 

a na měření použili jiný (několikanásobně dražší) přístroj. 

Dali jsme měřící přístroje vedle sebe a výsledek všechny příjemně překvapil. 

Při opakovaném měření vykazoval navržený "levný" přístroj minimální odchylky. 

 

Obr. č. 9 - Porovnání hodnot měřících přístrojů (vlevo navrhovaný přístroj) 

V našem okolním životním prostředí se na přístrojích běžně naměří hodnota 

0,20 μSv . hod.
-1

. Na odvale dolu Barbora je tato hodnota cca na 0,30 μSv . hod.
-1

. Zatímco 

můj přístroj naměřil 0,31 μSv . hod.
-1

 (na fotografii je to ten žlutý), tak přístroj Diama 

naměřil 0,28 μSv . hod.
-1

. 

Tímto byla potvrzena volba navrženého přístroje Rados RDS-30. 
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Měření alfa částic, prachu a EOAR 

Tato měření navrhuji přenechat externí společnosti s požadovaným vybavením, 

zázemím a odborně vyškolenými pracovníky. 

Navrhuji společnost Diamo, s. p., SUL, která 1x za 14 dní při těžbě přijede a provede 

měření a odběr vzorků pro další vyhodnocení v laboratoři. 

Radiometrické rozdružování 

Při zpracování hlušiny se zbytky uranové rudy plní radiometrické rozdružování 

nezastupitelnou roli při kontinuální kontrole kameniva na dopravníku. 

Po konzultaci ohledně radiometrického rozdružování na SUJB a diskuzi 

ve společnosti Diamo, jsem měl možnost navštívit provoz firmy Ekoinvest v Příbrami. 

Na tomto provoze mají separaci zbytků uranové rudy dotaženou téměř k dokonalosti. 

Hlušinový materiál je tam drcen a tříděn na stacionární lince. Nad dopravníkem jsou 

zavěšeny sondy, které jsou od okolí odstíněny olověnými stěnami. Jestliže zaznamenají 

radioaktivitu na páse, předají signál řídící jednotce. Zde dojde k předání impulzu 

mohutným kompresorům, které zajistí, že kontaminované kamenivo je sfouknutím 

přemístěno na jiný dopravník, který je uloží odděleně. Následně je kamenivo určené 

k prodeji ještě při třídění vyprané, takže na něm nezůstávají radioaktivní prachové 

částečky. 

 

Obr. č. 10 - Schéma radiometrického rozdružování [14] 
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Na odvale dolu Barbora jsem se rozhodl navrhnout jednodušší způsob 

radiometrického rozdružování.  

Vyšel jsem z následujících úvah. 

Odval Barbora vykazuje nižší hodnoty radioaktivity, než požaduje SUJB. Z toho 

vyplývá, že rozdružovač narazí na radioaktivitu velice zřídka. Vzhledem k nemožnosti 

budování odkališť není možno kamenivo prát. Zpracovávat kamenivo bude mobilní linka, 

takže řešení musí být jednoduché. 

Návrh je tedy následující. Nad vynášecím pasem drtiče budou zavěšeny sondy 

odstíněné od okolí olověným pouzdrem. Ty budou napojeny na Radiometrický 

rozdružovač, který zajistí mechanické odstranění kontaminovaného kameniva. 

Výsledkem bude vyráběné kamenivo s nižšími hodnotami než je limit SUJB.  

3.2.4 ZPŮSOB ROZPOJOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KAMENIVA 

Odtěžování materiálu z haldy bude probíhat bez nutnosti použití trhacích prací. 

Rozpojování horniny bude provádět lopatové rypadlo na pásovém podvozku. 

Ve vlastnictví organizace AZS 98, s. r. o. se nachází vhodný stroj Komatsu PC 350. 

Materiál na odvale je většinou ve velikosti do cca 400 mm. Z tohoto důvodu nebude 

třeba zajišťovat zdrobnění suroviny rypadlem s hydraulickým bouracím kladivem. 

Drcení bude probíhat dvoustupňově. Dvoustupňové bude i následné třídění. 

Primární drtič bude čelisťový a bude zcela dostatečný drtič Pegson Metrotrak 

na housenicovém podvozku společnosti Powerscreen s čelistmi 800 x 600 mm, který je ve 

vlastnictví organizace AZS 98, s. r. o.. Důvodem použití této velikosti drtiče je jeho snadný 

transport, jelikož nespadá do nadrozměrné přepravy. Dalším důvodem je dostatečná 

velikost tlamy drtiče, protože materiál je na vstupu poměrně drobný. 

Na drtiči bude umístěn radiometrický rozdružovač, který sleduje hodnotu záření 

gama. Pokud kamenivo jedoucí po vynášecím pase primárního drtiče bude obsahovat vyšší 

hodnotu, než je stanoveno v PZJ, dojde k automatickému zastavení stroje a kontaminovaný 

materiál bude mechanicky z pasu odebrán a umístěn do vyhrazeného prostoru. 
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Sekundární drtič bude odrazový. Tuto aplikaci jsem zvolil s ohledem na požadavky 

na tvarový index vyráběného kameniva. Navíc je třeba vyrobit najednou alespoň čtyři 

frakce a nadsítná frakce se bude automaticky vracet zpět do drtiče. Proto jsem zvolil drtič 

se zavěšeným dvousítným třídičem. Pro tento účel navrhuji použít odrazový drtič Pegson 

4242 SR na housenicovém podvozku společnosti Powerscreen ve vlastnictví organizace 

AZS 98, s. r. o.. 

 Podsítné bude padat do násypky samostatného dvousítného třídiče. Navrhl jsem 

identický model třídění, jaký je zavěšen na drtiči Pegson 4242 SR. Jedná se o stroj 

Powerscreen Chieftain 1400 na housenicovém podvozku. Jde o třídič stejné výkonové řady 

jako předešlý stroj. 

Ukládku materiálu na skládku bude zajišťovat čelní kolový nakladač. Tento stroj 

bude zároveň zajišťovat nakládku výrobků připravených k expedici. 

Po dobu výroby se musí zpracovávaný materiál skrápět, protože radioaktivita 

se nejvíce šíří v drobných částečkách prachu.  

Při práci se nesmí jíst, pít a kouřit a musí se nosit respirátor, aby se omezilo 

vdechování a spolknutí alfa radioaktivních částic společně s prachem. 

Níže je zobrazeno schéma výše popsané výroby. [2] 

 

  

Dvousítný třídič - vstup 0 / 32 mm 

0 / 8 mm na skládku 8 / 16 na na skládku 16 / 32 mm na skládku 

Sekundární drcení - odrazový drtič s  vestavěným dvousítným třídičem 

32 / 63 mm na skládku 0 / 32 mm na druhý třídič 
větší než 63 mm zpět do 

drtiče 

Primární drcení - čelisťový drtič 

Na výstupu frakce cca 0 / 130 mm, která je kontrolovaná radiometrickým rozdružovačem 
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3.2.5 CERTIFIKACE A UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH 

 Navrhuji vyrábět přírodní drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo 

pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 

a pozemní komunikace.  

 Proběhly zkoušky kameniva ve Zkušebně kamene a kameniva, s.r.o. a výsledky 

těchto zkoušek jsou uloženy ve společnosti AZS 98, s.r.o., která z nich bude vycházet 

při výrobě. Zde se mohu pouze na výsledky těchto zkoušek odkázat s tím, že splnily 

očekávání. [11] 

Postup certifikace, výroby kameniva a uvádění výrobků na trh: 

1. Zakoupit normu ČSN EN 13242 + A1 

2. Podepsat smlouvu s Notifikovanou osobou, která bude dohlížet na výrobu 

z pohledu dodržování příslušné ČSN EN. 

3. Podle výše uvedené normy zpracovat Příručku řízení výroby a popsat 

v ní všechny procesy pro výrobu kameniva 

4. Zkušební výroba kameniva podle PŘV 

5. Odebrání vzorků NO 

6. Zpracování počátečních zkoušek typu – tzv. ITT 

7. Po auditu bude získán ES Certifikát systému řízení výroby 

8. Provádění podle harmonogramu týdenní, měsíční, půlroční a roční zkoušky 

pro ověření shody. 

9. Zpracování CE štítků a Prohlášení o shodě 

Prodej certifikovaného kameniva dle ČSN EN 13242 + A1 
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4 STRUČNÉ BÁŇSKO-TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

4.1 BÁŇSKO – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Materiál na odvale Barbora je drobný a není třeba provádět trhací práce. Odval bude 

odtěžován v těžebních řezech o maximální výšce 3 m. Počet těžebních řezů je odhadován 

na cca 9. Těžba bude prováděna vždy v jednom těžebním řezu. Dobývání v následujícím 

spodním řezu bude zahájeno až po dotěžení předchozího řezu. [7] 

Zpracování kameniva bude probíhat kampaňovitě v závislosti na počasí 

a požadavcích zákazníků. Výrobu bude zajišťovat mobilní technologická linka 

na housenicových podvozcích. Pohon této linky zajišťují dieselové motory. 

Základní vyráběné frakce budou 0/8, 8/16, 16/32 a 32/63 mm najednou. Expedice 

výrobků bude zajištěna nákladními automobily a nakládku zajistí čelní kolový nakladač.   

 

Obr. č. 11 - Odrazový drtič se zavěšeným třídičem Pegson 4242 SR 
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Na odvale je počítáno pouze s přítokem srážkových vod, která se bude vsakovat 

a odtékat přirozenými odtoky.  

Na základě navrženého způsobu využití odvalu byla odebrána surovina. Byla 

odvezena nákladními automobily v množství cca 270 tun na plzeňskou provozovnu 

organizace AZS 98, s.r.o.. Následně byla zpracována zvolenou technologií, včetně 

radiometrického rozdružování. Všechno proběhlo bez technických problémů. 

Zároveň jsem v říjnu 2012 provedl pochůzkou po odvale měření ručním přístrojem 

ke zjištění dávkového příkonu záření gama. Zjistil jsem, že odval splňuje 

požadované hodnoty < 0,7 μSv . hod.
-1 

. 

V příloze je mapa odvalu dolu Barbora z 26. 5. 2009 zpracovaná společností 

DIAMO, s. p., odštěpný závod SUL Příbram. Tato mapa dokazuje nízké hodnoty 

Dávkového příkonu z vnějšího záření gama. 

4.2 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Ekonomickou výhodou je, že nebude třeba vynakládat prostředky na trhací práce. 

Základní nevýhodou oproti běžné těžbě stavebních surovin je, že se jedná o hlušinu 

po těžbě uranové rudy. Finančně nákladné jsou činnosti spojené s dodavatelsky 

zajišťovanými činnostmi z hlediska radiační ochrany. 

Co všechno je třeba při úhradě zaplatit: 

1. Odměna z prodané tuny vlastníkovi pozemku 

2. Pracovníka expedice a strojníka nakládky materiálu 

3. Závodního lomu 

4. Pracovníka řídícího činnosti z hlediska radiační ochrany se ZOZ SUJB 

5. Dohlížejícího pracovníka se ZOZ SUJB 

6. Obchodníka 

7. Náklady spojené s pořízením a provozem kanceláře 

8. Pořízení mostové tenzometrické váhy pro nákladní automobily 

9. Pořízení a provoz čelního kolového nakladače na nakládku materiálu 
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10. Přístroj na měření záření gama včetně jeho pravidelného ověřování 

11. Služby akreditované laboratoře pro analýzy radioaktivity prostředí a kontrolu 

výrobků z hlediska radiační ochrany obyvatelstva 

12. Služby notifikované osoby zajišťující kontrolu shody a analýzy výrobků 

dle příslušné ČSN EN 13242 + A1 

13. Náklady spojené s kampaňovitou těžbou. To jsou náklady spojené s lopatovým 

rypadlem, čelisťovým drtičem, odrazovým drtičem se zavěšeným třídičem 

a samostatným dvousítným třídičem, jejich obsluhami a přepravou těchto strojů 

na místo odvalu. 

14. Náklady na elektrickou energii 

15. Náklady na vodu na skrápění potřebnou při zpracování kameniva. 

Provoz je s ohledem na umístění na hřebeni Krušných hor možný pouze 

cca od dubna do října.  

Kromě časově ohraničené přístupnosti vyráběného kameniva pro zákazníky, 

je limitující množství zakázek realizovaných v okolí. 

4.3 EKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ 

Odvaly hlušiny po těžbě uranu jsou nahromaděním horninového materiálu 

se zvýšenými hodnotami radioaktivity. Z těchto míst může docházet k negativnímu 

ovlivňování okolního životního prostředí. Plynnými produkty je ovlivňováno ovzduší, 

zvířený prach s vyšší radiací je rozfoukáván do okolí a při deštích dochází ke splachování 

miniaturních aktivních částeček do vodních toků. Například na Příbramsku prokazatelně 

dochází vlivem velkých neporostlých ploch odvalů ke změně klimatických podmínek 

ovlivněných velkými, sluncem rozpálenými, plochami odvalů v letních měsících. [1] 

Přestože jde o hlušinový materiál je třeba při nakládání a dalším využívání, hodnotit 

vlivy na lidské zdraví a životní prostředí. A to především z hlediska uvolňování přírodních 

radionuklidů do životního prostředí. [8] 

Opakovaným měřením je třeba prověřovat dodržování limitů stanovených 

v Programu monitorování a posoudit možná řešení k eliminaci zdrojů ozáření. V případě 
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potřeby je třeba provádět opatření ke zlepšení stavu. Jako například při výrobě kameniva 

odklízet materiál s vyšší aktivitou nebo zintenzivnit skrápění zpracovávaného materiálu. 

Všechna místa a operace, kde bude docházet k úniku emisí tuhých znečišťujících 

látek, budou vybavena vodní clonou, skrápěním a odprašovacím nebo mlžícím zařízením. 

V případě, že by došlo při výrobě k překročení obecných limitů pro obyvatele, 

provede se výměna pracovníků na jednotlivých technologických uzlech, popřípadě výměna 

celé  posádky strojů. 

Výsledné kamenivo musí splňovat limity pro kamenivo mimo obytnou zástavbu, 

což je hmotnostní aktivita 
226

Ra < 1 000 Bq . kg
-1

. 

Vyrobené kamenivo bude možno využívat pouze do konstrukčních vrstev 

komunikací, silničních přípojek, obchvatů a odstavných ploch, které jsou součástí stavby 

silnic mimo občanskou zástavbu.  

Navíc bude vždy toto kamenivo překryto povrchovou vrstvou jako je asfalt, beton, 

zámková dlažba.  Tím dojde k odstínění případných náhodných vyšších hodnot gama 

záření. 

Reálné poškození životního prostředí vzhledem k naměřeným hodnotám záření gama 

nehrozí. [10] 
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ZÁVĚR 

Na základě měření hodnot záření gama na platě odvalu a radiometrické mapy odvalu, 

se potvrdil předpoklad, že odval hlušinového materiálu po těžbě uranové rudy dolu 

Barbora na Jáchymovsku, je vhodný k využití z hlediska nízkých hodnot radioaktivity. 

Zdokumentoval jsem legislativní posloupnost povolení těžby suroviny z odvalu. 

Zároveň jsem popsal všechny dokumenty potřebné ke schválení činnosti provozované 

hornickým způsobem. 

Navrhnul jsem způsob odtěžování haldy. Následná úprava suroviny bude probíhat 

dvojím drcením. Primární drtič bude čelisťový a sekundární drtič bude odrazový z důvodu 

dodržení dobrého tvarového indexu. Třídění bylo navrženo tak, aby vznikly frakce 0 / 8, 

8 / 16, 16 / 32 a 32 / 63 mm. Nadsítné větší než 63 mm se bude vracet zpět do odrazového 

drtiče. 

Z důvodu toho, že se jedná o hlušinu, kde se mohou objevit zbytky uranové rudy, 

jsem do procesu výroby kameniva zařadil radiometrické rozdružování. Sondy 

rozdružovače umístěné nad vynášecím dopravníkem primárního drtiče, předávají údaje 

Radiometrickému rozdružovači. Pokud je překročena hodnota 0,7 μSv . hod.
-1

, dojde 

k automatickému zastavení stroje a kontaminovaný materiál je z dopravníku mechanicky 

odstraněn a umístěn odděleně. 

Kamenivo je možno komerčně využívat a na základě schválené příručky řízení 

výroby uvádět na trh jako přírodní drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 + A1. 

Největší překážkou využívání tohoto kameniva jsou lidské předsudky. Přestože tento 

materiál vykazuje velice nízké hodnoty záření gama a při využití bude překryt finální 

vrstvou, která jej dále odstíní, nebude snadné některé investory přesvědčit o jejich 

bezpečnosti. 

Jsem přesvědčen, že rozebírání těchto hald, za výše uvedených podmínek, pomůže 

tomu, aby se zahladily činnosti spojené s těžbou uranové rudy na Jáchymovsku. 
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