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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá geologickými poměry a těţbou uranu v Namibii. Pro národní 

hospodářství země je hornictví významným odvětvím a přispívá značnou měrou k tvorbě 

národního důchodu. Geologicky vývoj v zemi je komplikovaný a práce popisuje geologii  

na loţiscích nerostů, které se těţí ve větší míře. Zvláštní pozornost je věnována loţiskům 

uranu a způsobům jeho těţby. V závěru jsou řešeny případy, které se vyskytly během mé 

praxe na dole Rossing. Jde o odstranění následků nedokonalé trhací práce a uzavření nádrţe 

s radioaktivním odpadem. 

 

Klíčová slova: geologie, nerostné suroviny, loţiska nerostů, loţiska uranu, těţba uranu, 

radioaktivní odpad 

 

Annotation 

The thesis deals with geology and mining of uranium in Namibia. Mining industry is very 

important sector for the country national economy. Geological development of the country  

is very complex. Thesis describes the geology on the elimination of the consequences  

of imperfect blasting and closing containers with radioactive waste.  

 

Keywords: geology, minerals, mineral deposits, uranium deposits, uranium mining, 

radioactive waste  
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1 Úvod 

V rozvoji jednotlivých zemí sehrává důleţitou úlohu hornictví. Obdobně je tomu  

i v Namibii. Přistoupila jsem proto ke zpracování celkového pohledu na geologické 

poměry, které umoţňují rozvoj tohoto oboru. Soustředila jsem se uranové hornictví, které 

je poměrně mladým průmyslovým oborem. Tato strategická surovina se stala jednou 

z nejvyhledávanějších po celém světě. Snaţila jsem se zhodnotit její postavení v rámci 

Namibie a světa a uvést některé zkušenosti, které mohou přispět k bezpečnější  

a ekonomicky výhodné těţbě a zpracování. 

Hornictví představuje pro ekonomiku v Namibii, ve smyslu národního hrubého 

národního produktu největší přínos. Celkem tvoří 25 % národního důchodu. V roce 2011 

tvořilo 9,5 % hrubého domácího produktu (HDP) a je tak jedním z nejdůleţitějších sektorů 

ekonomiky. Většina národního důchodu (7,2 % HDP v roce 2011) pocházela z těţby 

diamantů. 

V roce 2011 vzrostla těţba manganu, diamantů a fluoritu o 158 %, 24 % a 15 %  

ve srovnání s rokem 2005. Avšak měď olovo, wolfram a zinek zaznamenaly významný 

pokles produkce. V uplynulých pěti letech bylo tradiční hornictví v Namibii renovováno 

řadou významných projektů. Například důl a huť na zpracování měděné rudy Tsumeb, 

expanze dolů na těţbu fluoritu, zlata a pokračující rozvoj těţby diamantů v pobřeţní 

oblasti. Intensivní průzkum barevných kovů, diamantů, zlata a zemního plynu byl částečně 

ovlivněn zvyšováním světových cen těchto komodit. Zdokonalilo se také zpracování  

a broušení drahokamů a jiných minerálů. To vše umoţňuje, aby byl hornický sektor 

významným segmentem ekonomiky Namibie i v nejbliţší budoucnosti. 

Nepříznivou okolností pro vyhledávání a těţbu nerostů jsou klimatické podmínky, 

vzhledem k tomu, ţe země patří mezi jednu z nejsušších na světě. Nedostatek vodních 

zdrojů je překáţkou k rozvoji hornictví v Namibii, současně s dostupností paliv  

a elektrické energie. Nové investice k rozvoji zdrojů zemního plynu, vyuţití potenciálu 

hydro elektráren a od roku 2006 navrţený program výstavby jaderných elektráren zřejmě 

ovlivní další ekonomický rozvoj v Namibii. 

Expanse regionální dopravní infrastruktury v severní Namibii k dosaţení přístavu 

Walvis Bay se stane alternativní cestou pro export minerálů do jihovýchodní Angoly, 

Botswany a Zambie podle Duddy (2012) a The mineral industry of Namibia (2008). 
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Cílem bakalářské práce je posouzení geologického vývoje v Namibii, zejména  

pak geologie uranu, jako významné komodity. Současně s tím, jsem měla zjistit jaký  

je současný stav těţby uranu, a technologie, které se uplatňují k jeho získání. Pro dosaţení 

těchto cílů jsem vyuţila řadu literárních odkazů, zhodnotila je a uvedla vlastní závěry, 

které mohou v  rozsahu bakalářské práce stanovené cíle definovat. 

Součástí mé práce a studia na VŠB – TU v Ostravě, byla i praxe na jednom 

uranovém dole v Namibii. Tam jsem dostala k řešení dva konkrétní úkoly, které jsem 

s vyuţitím znalostí, získaných během studia vyřešila a vedení dolu je kladně zhodnotilo. 

 

2 Geologická stavba Namibie 

Geologie Namibie zahrnuje širokou škálu hornin od prekambria aţ po fanerozoikum.  

To představuje období přibliţně 2 600 milionů let historie Země. Téměř polovina státu 

 je pokryta skalním podkladem, zatímco zbytek je pokryt mladými sediemnty v pouštích 

Kalahari a Namib. Existuje 5 hlavních period tvorby hornin (viz téţ obr. 1):  

vaalin aţ spodnímu mokolianu (> 1 800 Ma) 

střední aţ vrchní mokolian (1 800 – 1 000 Ma) 

namibian aţ spodní kambrium (1 000 – 500 Ma) 

permo – karbonské aţ jura (300 – 135 Ma) 

křída aţ kenozoikum (< 135 Ma).  

 

Metamorfní tektonická okna obsahují vysoce deformovanou rulu, amfibolity, 

metasedimenty a intrusivní horniny, a to v centrální a severní části země. Představují 

nejstarší horniny paleoproterozoického stáří (asi 2 200 aţ 1 800 Ma). K této skupině náleţí 

svým stářím rovněţ vyvřelé komplexy, které se vyskytují na jihu i na severu země,  

a rovněţ vulkanické sedimenty skupiny Khoadendus  

Mesoproterozoikum (1800 aţ 1000 Ma) je reprezentován metamorfním Namaqua 

komplexem, který obsahuje granitickou rulu, metasedimenty a granitické intruze,  

a vulkanické sedimenty série Sinclair, v centrální Namibii. 

Pobřeţní a mezikontinentální rameno proterozoického Damara Orogenu (800 aţ 500 

Ma) je podloţím velké části severozápadní a centrální části Namibie, se stálou platformou 

karbonátů na severu a různými metasedimentárními horninami, směřujícími k více 
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variabilním uloţeninám, dále k jihu. Podél jihozápadního pobřeţí je vulkanosedimentární 

Gariep Belt, interpretovaný jako jiţnější rozšíření Damara Orogenu. Během posledního 

vývoje orogenické evoluce vznikly sedimenty mělkovodních mořských klastik skupiny 

Nama, které pokrývají největší část středu jiţní Namibie, v pásu Damara a Gariep. 

Sedimenty a vulkanické horniny Karoo ze skupiny permonského aţ jurského stáří 

v oblasti se vyskytují v pánvi Aranos, Huab a Waterberg v jihovýchodní části  

a severozápadní části země. Tyto horniny jsou ve velké míře intrudované ţilami doleritu, 

které spolu s bazaltoidním vulkanismem (např. plošina Etendeka) a několika alkalickými 

subvulkanickými intruzemi (např. Brandberg, Spitzkoppe, Erongo) dokládají rozpad 

Gondwany a vznik jiţního Atlantiku během křídy. 

Poslední kapitola v geologickém vývoji Namibie je reprezentována rozšířením 

sedimentů v období terciéru aţ holocénu (< 50 Ma), sekvence Namib a Kalahari (Ministry  

of mines and Energy, 2006). 

Průzkum minerálů byl orientován podle stratigrafického vývoje. Metamorfní 

komplexy obsahují různé cenné minerály jako měďnato-molybdenické porfyrové rudy, 

vulkanicko-exhalační polymetalická a zlatonosná loţiska, vulkanogenní měděná loţiska, 

sedimentárně-exhalační loţiska olova a zinku, zlatonosná loţiska vázaná na dislokační 

zóny, a pegmatity s obsahem beryllia, niobu a tantalu. Horniny z období od 

mezoproterozoika po neoproterozoikum obsahují rozsáhlá vrstevnatá loţiska mědi, 

zatímco intrusivní Ca-alkalické granity z toho období mají potenciál pro výskyt 

porfyrových rud a hydrotermálních měděných rud, a také pro ţilnatý typ zlatonosné 

mineralizace. 

V oblasti neoproterozckého Damara Orogenu a pásu Gariep je mineralizace spojena 

s následující fází mezikontinentálního riftingu (měď, grafit) a formací pasivního 

kontinentálního okraje (vulkanicko-exhalační polymetalická loţiska např. Rosh Pinah, 

Skorpion; sedimentárně-exhalační olověno-zinková loţiska, např. Tsongoari, 

glaciomarinní loţiska ţeleza a manganu, např. Otjosondu), měděná loţiska bohatá pyritem 

typu Besshi (např. Otjihase), které souvisí s vývojem středooceánského hřbetu, zatímco 

následující subdukce vedlo k lokálnímu obohacení karbonátů o barevné kovy, např. 

Tsumeb, a Kombat, uranových granitů (Rössing) vzácných kovů a cínových pegmatitů Uis, 

Rubiccon, jakoţ i skarnového loţiska wolframu a zlata Navachbat. 
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Uhelné formace jsou uloţeny v permských horninách sekvence Karoo, zatímco 

křídové sedimentární komplexy obsahují různé polodrahokamy, fluorit (Okorusu), apatit, 

prvky vzácných zemin, ţelezo a barevné kovy kovy. Po objevu loţisek plynu z období 

křídy blízko pobřeţí v oblasti Kudu zasáhly nedávné průzkumné vrtné práce také horniny 

s obsahem ropy. Ve vrstvách bohatých vápníkem se nachází v kalkretických půdách nad 

podloţními horninami terciérní epigenetická uranová mineralizace.  

Sůl je získávána odpařováním z mořské vody ve Walvis Bay a Swakopmund Salt 

Works.  Nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím hornictví v Namibii je ale těţba manganu  

a diamantů v oblasti blízko pobřeţí. V těţbě diamantu je Namibie pátý největší světový 

producent. Terciérní a kvartérní loţiska diamantů jsou v současné době těţena podél 

jihozápadního pobřeţí, a to v pobřeţních vodách i na souši (Ministry of mines and Energy, 

2006). Geologická mapa Namibie je na obr. 1. 
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  Obr. 1. Geologická mapa Namibie, včetně legendy (Ministry of Mines and Energy, 2006). 
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Přehled těžby významnějších komodit  

Měď 

Společnost Weatherly z Velké Britanie provozuje těţbu mědi na dolech Kombat, 

Matchless, a Otjihase. Společnost Ongopolo přispěla k rozvoji těţby mědi a stříbra  

v hlubinném dole Tschudi. Významný je také projekt těţby na dole Habit.  

Olovo a zinek 

Důvodem poklesu těţby zinku v Namibii byl 3 týdny trvající poţár v roce 2006, 

který způsobil zastavení těţby v závodě Skorpion, a také stávka na dole Rosh Pinah, která 

pokles těţby olova a zinku rovněţ ovlivnila. 

Cement 

Cement byl importován od té doby, kdy došlo před několika lety k uzavření závodu 

Otjiwarongo. Výše importu dosahuje 25 000 metrických tun cementu měsíčně, aby  

se uspokojila místní poptávka. 

Diamanty 

Diamanty jsou ekonomicky nejvýhodnější minerální komoditou, které produkuje 

hornictví v Namibii. Země se podílí asi 2 % na celosvětové produkci diamantů nejvyšší 

kvality. Ve stupnici jejich hodnocení je na osmém místě. Společnosti, které těţbu 

provozují, často nedodrţují dohodnuté podmínky, aby ponechaly produkci k dispozici 

místnímu průmyslu k zpracování (broušení). 

Nafta  

Aktivity při těţbě nafty jsou soustředěny v přímořské oblasti a na produkci  

se podílejí společnosti z Ruska, Jiţní Afriky, USA. Těţbu pod mořskou hladinou zajišťuje 

z 90 % Namibijská společnost Circle Oil Namibia Ltd.  The mineral industry of Namibia 

(2008). 
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3 Geologická charakteristika ložisek uranu 

Nejvýznamnější naleziště uranu se nacházejí v regionu Erongo, který náleţí 

k Centrální zóně pásma Damara. Byly zde zjištěny dva hlavní typy loţisek a to „granitový 

typ“ – obsaţený ve vrstevnatých leukogranitických/alaskitických primárních magmatitů  

a „kalkretický typ“ – povrchová sekundární loţiska. 

Nejčastěji se vyskytující primární uranový minerál v leukogranitech je uraninit 

(UO2), nicméně na některých místech můţe být hlavní fází betafit. Dominantním 

sekundárním minerálem těchto granitů je většinou β-uranofán. Tyto uranonosné 

leukogranity, známé jako alaskity, se přednostně vyskytují v a kolem antiklinálních  

a dómových struktur podél údolí řek Khan a Swakop, východně od Swakopmundu. 

Sekundární uranová loţiska se nacházejí v kalkretech, které se vyskytují na pobřeţní 

rovině pouště Namib. Hlavním uranonosným minerálem v kalkretech je carnotit, světle 

ţlutý vanadičnan draslíku a uranylu. Tato loţiska jsou svázaná s fluviálním prostředím 

paleoúdolí někdejších řek, které tekly na západ od Velkého Srázu („The Great 

Escarpment“) během svrchní křídy a spodního kenozoika (88-25 Ma). Carnotit  

se nejčastěji vyskytuje v kalkretizovaných říčních korytech ve formě tenkých povlaků 

v puklinách, tvoří impregnace a povlaky na zrnech sedimentů, a také se vyskytuje jako 

výplň dutin mezi zrny. Jeho největší výskyt je v místech s vysokou pórovitostí sedimentů. 

  

3.1 Typy významnějších ložisek uranu v Namibii 

Důl Rossing  

Důl obsahuje jedny z největších zásob uranu ve světě, vázané na vyvřelé horniny. 

Důl Rossing vlastní společnost Rio Tinto, která zásobuje ţlutým uranovým koláčem 

jaderné elektrárny ve Francii, UK, USA a Japonsku. Povrchový důl byl otevřen v roce 

1976 a jednou mu hrozilo nebezpečí uzavření v důsledku poklesu cen uranu. V roce 2006 

zpracovával kolem 12 mil. t uranové rudy a produkoval 3 617 t U3O8, a v roce 2009 

zpracovával 12,6 mil. t uranové rudy a produkoval 4 150 t U3O8. Jeho ţivotnost  

se předpokládá do roku 2020. 

Důl Rossing těţí uranovou rudu z 500 Ma starých granitických hornin v poušti 

Namib. Uran se vyskytuje ve velice nízké koncentraci (0,03 % uranu), proto důl těţí velké 
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mnoţství horniny. Proces úpravy uranové rudy spočívá v louţení rudy v kyselině sírové 

pro oddělení samotného uranu.  

 

Důl Langer Heinrich  

Důl byl otevřen v roce 2006. V současné době je povaţován za důl s největším 

potenciálem v zemi a v roce 2009 zaznamenal růst těţby na 1 225 t oxidu uranu. Uranová 

mineralizace je vázaná na kalkretickou výplň paleo-údolí říčních sedimentů. Uranová 

mineralizace kenozoického stáří je tvořena carnotitem. Délka loţiska je 15 km. 

Mineralizace je přípovrchová, mocnosti 1 aţ 30 m a šířky 50 aţ 1 100 m, v závislosti  

od šířky paleoúdolí. Uran se z rudy získává pomoci zásaditého louţicího procesu 

v nádrţích, který je následován procesem výměny iontů a praţením. Cílovým produktem je 

U3O8. 

 

Důl Trekkopje  

Důl byl vybudován společností Areva (se sídlem v Paříţi), a je třetí největší v zemi.  

Je umístěn 70 km od Swakopmundu. V roce 2009 byla odhadovaná produkce 100 000 t 

uranové rudy denně a kolem 3 000 t ţlutého koláče ročně. Ţivotnost dolu se předpokládá  

do roku 2024. Loţisko je mělce uloţené, s nízkou kovnatostí, proto se těţí velké mnoţství 

horniny. Jedná se o loţisko kalkretového typu výplně paleokoryt. Ruda se získává pomocí 

zásaditého louţicího procesu.  

 

Důl Valencia  

Důl byl vybudován kanadskou společností Forsys, důl je umístěn 40 km severně  

od dolu Langer Heinrich. Společnosti byla udělena v roce 2008 licence na 25 let, a v roce 

2009 oznámila dokončení geologického průzkumu na dole Valencia. Celkové zásoby byly 

odhadnuty na 32 000 t U3O3-, a 5 000t. U3O3+. Důl začal těţit v roce 2011 a ţivotnost  

se předpokládá do roku 2026. Těţenou horninou je alaskit, který je dále upravován 

louţením v kyselině.  
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Důl Etango  

Většinovým vlastníkem dolu je společnost Bannerman. Důl je umístěn jihozápadně 

od dolu Rossing, kolem 41 km, východně od Swakopmundu. Zásoby uranové rudy jsou  

na dole Etango povaţovány za největší ve světě. Společnost zahájila těţbu v roce 2013  

a předpokládá produkovat mezi 2 300 aţ 3 200 oxidu uranu za rok. Primární uranová 

mineralizace se nachází v sekvenci nahromaděných různě mocných ţil leukogranitů 

(alaskitů) Rossingského typu. Těţený alaskit je dále upravován louţením v kyselině. 

Příklad uranové rudy z regionu Erongo je na obr. 2 

 

 

Obr. 2. Příklad uranové rudy z regionu Erongo (Uranium mining in Namibia, 2011). 

 

 

V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny zásoby uranové rudy na jednotlivých dolech a těţba 

dolů, roky 2008 aţ 2012. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uranophane-112537.jpg
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Tabulka 1. Zásoby uranové rudy na dolech v Namibii (World nuclear association, 2014). 

 

 Typ ložiska 
Zásoby (t) 

Kovnatost (%) 

  zjištěné předpokládané 

Rossing alaskit 52 700 t U v 0,021 % rudě  

Langer Heinrich kalkret 57 500 t U v 0,055 % rudě 9 200 t U v 0,06 % rudě 

Trekkopje kalkret 26 000 t U v < 0,011 % rudě 3 000 t U v 0,01 % rudě 

Husab (Rossing S) alaskit 137 700 t U v 0,039 % rudě 50 000 t U v 0,029 % rudě 

Norasa alaskit 39 700 t U v 0,0167 % rudě 8 500 t U v 0,014 %  rudě 

Etango alaskit 57 330 t U v 0,019 % rudě 24 630 t U v 0,016 % rudě 

Marenica 
kalkret a 

alaskit 
2 500 t U v 0,010 % rudě 19 600 t U v 0,008 % rudě 

Omahola alaskit 10 400 t U v 0,036 % rudě 6 950 t U v 0,036 % rudě 

Tubas-TRS eolický 0 10 900 t U v 0,0125 % rudě 

 

 

Tabulka 2. Produkce uranu na třech největších dolech v Namibii v tunách (World nuclear 

association, 2014). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rossing 3 449 3 519 3 083 2 641 2 293 2 047 

Langer Heinrich 919 1 108 1 419 1 437 1 960 2 098 

Trekkopje 0 0 0 0 251 - 

 

 

3.2 Důl Rossing 

Důl Rossing je největší a nejstarší uranový důl v Namibii, proto geologii uranového 

loţiska uvedu na příkladu tohoto dolu. Loţisko uranu na dole Rossing vzniklo 

v migmamatizované zóně, ve které mají uranonosný alaskitový granit/pegmatit a okolní 

metamorfovaná hornina konkordantní i diskordantní vztah a místy do sebe také plynule 

přechází. Okolní hornina zahrnuje deformované metasedimenty formace Khan a Rössing 
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(Tab. 3). V této formaci se vyskytují granitické horniny rozsahu od malých křemeno-

ţivcových čoček vzniklých sekrecí, k velkým intrusivním a přemístěným tělesům s velmi 

variabilní texturou, rozměrya různým rozmístěním.  

 

Tabulka 3. Stratigrafický vývoj skupiny Damara Orogen (Ministry of mines and energy, 

2006). 

 

Skupina Podskupina Souvrství 
Max. 

mocnost 
Litologie 

Swakop 

 

Khomas 

Kuiseb > 3000 

pelitický a semipelitický svor a rula 

migmatit, vápnito-silikátová hornina, 

kvarcit. Dále mramor  

a paraamfibolit 

Karibib 1000 

mramor, vápennato-silikátová 

hornina, pelitický a semi pelitický 

svor a rula, biotiticko-amfibolitický 

svor, křemitý svor a migmatit 

Chuos 700 

diamiktit, vápnito-silikátová hornina, 

oblázkovitý svor, kvarcit, ţelezitý 

kvarcit, migmatit 

Diskordance 

Ugab Rossing 200 

mramor, pelitický svor a rula, 

biotiticko-rohovcovitý svor, 

migmatit, vápenato-silikátová 

hornina, kvarcit, metakonglomerát 

Diskordance 

Nosib  

Khan 1100 

migmatit, vrstevnatá a skvrnitá 

křemitoţivcová klinopyroxenicko- 

amfibiolitická rula, rohovcovito-

biotitický svor, biotitický svor a rula 

migmatit, pyroxen-granátická rula, 

amfibolit, kvarcit, metakonglomerát 

Etusis 3000 

kvarcit, metakonglomerát, pelitický 

a semi-pelitický svor a rula, 

migmatit, křemitoţivcová, 

klinopyroxenicko, amfibiolitická 

rula, vápnito-silikátová hornina, 

metaofiolit 

Významná diskonkordance 

Komplex Abbabis 

rulovitý granit, okatá rula, křemito- 

ţivcová rula, pelitický svor a rula, 

migmatit, kvarcit, mramor, 

vápenato-silikátová hornina  

a amfibolit 
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Uranové těleso Rossing je situováno podél severní větve komplexu synklinálního a 

antisynklinálního vývoje, mezi oběma strukturami (obr. 3) a formaci Khan. Dále na jih 

pokračují meta sedimentární horniny, v délce kolem 2,5 km. 

 

Obr. 3. Mapa znázorňující geologii uranového ložiska Rossing (Ministry of mine and 

energy, 2006). 
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Tři různé strukturální trendy jsou rozpoznatelné v regionálním měřítku, ale ve 

vertikálních nebo v mírně převrácených vrásách ve tvaru F2, na severovýchod – jihozápad, 

jsou nejvýznamnější rysem regionální struktury. 

Vertikální šikmé – kluzné dislokace, s horizontálními posuny, v rozsahu od několika 

centimetrů po více neţ 50 m, se vyskytují v oblasti dómové struktury a jsou nejhojnější 

v jádru důlní synklinály. Jsou mladší neţ obě vrásy F2 a alaskity (alaskit je granitická 

hornina složená převážně z křemene a živce, s několika tmavými minerálními složkami), ale 

starší neţ ţíla doleritu stáří Karoo, tj. od karbonu aţ po křídu.  

Loţiska uranu v lokalitě Rossing byla označena různými autory různě. Někteří ji 

označil jako pegmatit, jiní jako draselný granit a těţební společnost Rio Tinto, jako alaskit. 

Biotitická ruly z formace Etusis a horniny z formace Khan a Rossing jsou vhodné 

hostitelské horniny akaskitu bez ohledu na to, zda jsou mineralizované nebo jalové, 

zatímco křemenné arkózy na bázi souvrství Etusis jsou v podstatě bez alaskitu. Alaskit  

se vyskytuje jako úzká ţíla konkordantní nebo diskordantní, hodně nepravidelná, ve které 

je v důsledku transgrese potlačila vrstevnatost.  

V severním sektoru rudného tělesa je přítomen alaskit v niţší a vyšší formě pyroxen-

amfibolitové ruly, tvoří pravidelnou ţílu, která byla přemístěna paralelně k regionálně 

vrstevnaté a metamorfní foliaci, metasedimentů. Obr. 4 

 

Obr. 4. Generální geologická mapa těles alaskitu na dole Rossing (Ministry of mines and 

energy, 2006). 
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Alaskit je přítomen v méně lavicovité pyroxen-granátové rule a amfibolitu, 

vyskytující se dále na jih a předpokládáme, ţe má masivnější tvar. Struktura místní horniny 

také ovlivňuje tvar alaskitu, který je v mnoha lokalitách rozmístěn podél axiálních rovin 

vrás F3 jako ţíly, které tvoří soustřednou pánev různé litologie.  

Ve střední části rudného tělesa (obr. 6) masivní alaskity kompletně vyplnily velkou 

nedotčenou místní horninu xenolitu, rozměrů více jak 100 m. Textura je různá od aplitické 

ţuly (granitu) k pegmatitu, projevující se jako alaskit, s později převládající písmenkovou 

texturou, zřejmou v některých lokalitách. Velký podíl mineralizace na loţisku Rossing 

(obr. 4 a 5) je obsaţen v alaskitu, v severní větvi synklinály dolu. Alaskit je přednostně 

vmístěn do pyroxenicko-amfibiolitické ruly a do biotiticko-amfibolicých svorů formace 

Khan, v severní rudní zóně dále do biotiticko-amfibolických svorů, a do tzv. spodních 

mramorů a spodní biotitické-kordierické ruly formace Rossing v centrální rudné zóně.  

Na západním okraji loţiska jsou odděleny dvě rudné zóny značně širokou a převáţně 

jalovou svrchní pyroxen-amfibolitickou rulou. Dále na jih je zřejmé ztenčení vrstev spolu 

s ponořením do hloubky. Rudní zóny se na výchozech ztenčují a přibliţují k sobě. Směrem 

k západnímu konci loţiska se objevuje bohaté zrudnění v obou zónách na povchu, ale vrty 

prokázaly, ţe vertikálně není příliš rozšířené. Dále na jih je rozšířeno bohatší zrudnění, 

pokračující do větších hloubek a směrem dále na východ je limitováno výchozy 

uranonosného alaskitu na povrch, jehoţ části se v hloubce spojují.  

Alaskity se nachází i v širším okolí povrchového dolu, ale nemají rovnoměrný obsah 

uranu. Části jsou úplně chudé nebo mírně mineralizované, zatímco několik omezených 

sekcí je dostatečně bohatých pro těţbu. Důvody, proč je takto lokalizována bohatá ruda, 

nebyly dosud objasněny. Alaskit obsahuje všechny primární a většinu sekundárních 

uranových minerálů. V určitých lokalitách je sekundární mineralizace rozšířena  

do okolních horniny a/nebo sporadicky vyvinutých vrstev povrchového vápence.  

V uranonosné zóně podél biotitem bohatých okrajů ţíly alaskitu, na místech, kde 

mocné alaskitové těleso vystupuje ostře vzhůru, dochází k zúţení, takţe se tvoří ţíly, 

rozmístěné podél axiálních rovin vrás v rudných zónách, kde byl amfibiolit nahrazen 

alskitem. Uraninit (UO2) se jako dominantní primární minerál vyskytuje v rozměrech od 

několika mikronů (10
-6

m) aţ do 0,3 mm, převáţně však v zrnitosti 0,05–0,1 mm. Je 

obsaţen v  ţivci a biotitu a také se objevuje jako inkluse v těchto minerálech, nebo podél 
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jejich vnitřních trhlin. Uraninit (UO2) se přednostně vyskytuje s biotitem a zirkonem, 

později se objevuje jako inkluze uvnitř zrn uraninitu (UO2) nebo jako shluky zrn, které 

jsou k němu připojeny. Aureoly kolem zrn uraninitu  (UO2) jsou běţné. Monazit je široce 

rozšířen v některých vzorcích rudy a obvykle těsně spojen s uraninitem (UO2). Jednotlivé 

krystaly monazitu měří zřídka více neţ 0,04 mm. 

 

 

Obr. 5. Řez tělesem alaskitu na dole Rossing (Ministry of mines and energy, 2006). 

 

4 Historie těžby uranu v Namibii 

Kapitán Peter Louw objevil radioaktivitu v okolí dnešního dolu Rossing v roce 1928. 

Následně provedla Anglo–Americká společnost v oblasti průzkum. V šedesátých letech 

získala společnost Rio Tinto právo k průzkumu alaskitu. Šlo o rudné těleso menšího stupně 

zrudnění, které bylo identifikováno podél severní strany skalnatého údolí Khan.  

Po extensivním zkoumání se v roce 1974 se započalo s výstavbou současného dolu 

Rossing, rozvoj povrchového dolu začal v roce 1974. Do provozu byl uveden v roce 1976. 

Plná produkce byla dosaţena aţ roce 1979, po překonání počátečních problémů 

povrchového dolu. 
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Následně po otevření dolu Rossing a globálnímu nárůstu poţadavků na uran pro 

nukleární energii během šedesátých a sedmdesátých let několik mezinárodních společností 

zahájilo aktivní prospekci uranu v Namibii.  

Byly to společnosti Falconbridge a Elf – Aquitaine, kromě Rio Tinto, která  

uţ průzkum prováděla. 

Během sedmdesátých let se vláda Jiţní Afriky tajně pustila do výroby 6 atomových 

bomb, a začala tajně obohacovat nukleární palivo. 

Tím vzrostl obrovský zájem o Namibii, (která byla v té době součástí Jiţní Afriky),  

a společnosti z Jiţní Afriky hledaly primární zdroje uranu, aby doplnily těţbu uranu 

z jihoafrických zlato-uranových dolů. Takové společnosti jako Anglo–American, General 

Mining a Gold Fields prováděly extensivní průzkum uranu v centrálním Namib aţ do 

osmdesátých let, ale nebyly otevřeny ţádné nové doly. Poté cena uranu pomalu klesla  

a také dobře zavedený důl Rossing uvaţoval o brzkém uzavření několikrát během 

devadesátých let minulého století a začátkem 21. století. Navíc kromě uranu se prováděl 

sporadický průzkum a těţba v centrální Namibii po dobu několika dekád pro různé jiné 

minerály, jmenovitě: zlato, cín, měď, olovo, zinek, fluorit, wolfram, grafit, sádrovec, 

lithium, polodrahokamy a kámen. Většina těchto dolů byla malá geograficky rozptýlená. 

 

 

Obr. 6. Vyvážení odpadu z uzavřených dolů (Uranium rush SEA report, 2011). 
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Bohuţel ţádný z těchto dolů nebyl dosud patřičně rekultivován a zbytky  

po těţebních aktivitách ve formě zbytků důlní a úpravárenské infrastruktury, hlušiny atd. 

jsou dosud viditelné (Obr. 6). 

Organizace spojených národů (UN) měla v roce 1980 speciální jednání o extenzivní 

těţbě uranu v Namibii. Uprostřed osmdesátých let bylo oznámeno, ţe mineralizace uranu 

v zemi byla koncentrována v centrální zóně Pan – Africké oblasti Damaran Orogen. V roce 

1999 oznámila Mezinárodní organizace pro atomovou energii, ţe jediným činným dolem 

v zemi je důl Rossing, největší uranový důl ve světě. V roce 2003 došlo k oţivení 

průmyslu a v roce 2008 se produkce uranu v celé Africe zvýšila o 16 % ve srovnání 

s předchozím rokem. Bylo otevřeno několik primárních dolů, jako Valencia, Ida Dome  

a Goanikontes, jakoţ i dva doly těţící sekundární uranovou mineralizaci - Langer Heinrich 

(zahájil těţbu v roce 2006) a Trekkopje (zahájil těţbu v roce 2012)  - Uranium mining in 

Namibia (2011). 

Pravděpodobně všechny doly s těţbou uranu se nacházejí v regionu Erongo. Erongo 

je jeden ze 13 regionů v Namibii a hlavní město je Swakopmund. Region je pojmenován 

podle pohoří Erongo. V západní části Erongo se nachází pobřeţní linie s Atlantickým 

oceánem Situace a umístění jednotlivých uranových dolů v regionu Erongo je zřejmá 

z mapy na obr. 7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swakopmund
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Obr. 7. Rozmístění jednotlivých uranových dolů v regionu Erongo (Uranium rush SEA 

report, 2011). 
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5 Současná těžba uranu v Namibii a ve světě 

Uranová ruda se ve světě všeobecně těţí třemi způsoby. Povrchově, hlubině  

a louţením. V Namibii se uranová ruda těţí výhradně povrchovým způsobem. Namibia má 

dva nejvýznamnější uranové lomy, schopné zabezpečit 10 % světové produkce.  

Většina světové produkce uranu pochází z Kazachstánu, Kanady, Austrálie, Nigeru  

a Namibie.  Přehled těţby uranu ve světě je v tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Těžba uranu ve světě, v tunách (World uranium production and requirements, 

2014).  

 

Země 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kazachstán 5 131 6 217 7 817 10 035 16 276 20 967 22 907 

Kanada 13 694 11 616 11 160 10 600 11 981 11 522 10 770 

Austrálie 11 210 8 943 10 141 9 928 9 401 6 949 7 046 

Niger 3 643 4 044 3 713 3 571 3 819 4 944 5 124 

Namibie 3 706 3 624 3 391 5 142 5 448 5 295 3 837 

Rusko 4 041 4 004 4 019 4 147 4 197 687 3 525 

Uzbekistán 2 709 2 674 2 732 2 753 2 861 2 826 2 944 

USA 1 218 1 860 2 053 1 757 1 711 1 955 1 810 

Ukrajina 942 942 996 942 989 1 001 1 048 

Čína 883 883 839 906 883 974 1 042 

Malawi 0 0 0 0 122 789 996 

JAR 794 642 635 771 663 1 001 685 

Indie 271 271 318 319 342 471 471 

Brazílie 130 224 352 389 406 174 312 

Česká republika 481 420 361 310 304 299 270 

Rumunsko 106 106 91 91 88 91 91 

Pakistan 53 53 53 53 59 53 53 

Německo 91 59 45 91 0 0 24 

Francie 8 0 5 6 10 8 7 

Celkem svět 49 111 46 583 48 720 51 811 59 561 60 006 62 963 
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5.1 Povrchová těžba 

Povrchová těţba spočívá v odstraňování skrývky, abychom se dostali k rudě pod ní. 

Tento typ těţby jen moţný jen tam, kde je uranové loţisko blízko pod povrchem, normálně 

méně neţ 120 m podle Neseta a kol. (1973) a New mexico bureau of mines (2014). Ve 

světě se povrchově těţí 17 % uranové rudy World Nuclear Association (2014). 

Největší uranový povrchový důl ve světě byl důl Laguna Pueblo v západním Novém 

Mexiku. 

Hlušina ze skrývky je obvykle ukládána blízko lomu. Jakmile je odkryt horizont, kde 

je uloţena ruda zřídí se v ní série řezů (stupňů), aby se usnadnila těţba. Uvnitř dolu, 

v závislosti na jeho velikosti, můţe být zřízena jedna nebo více cest ve svahu, aby  

se umoţnil pohyb. K odvodnění dolu se pouţívají čerpadla. 

Pozitiva povrchové těžby 

 Niţší náklady oproti hlubinné těţbě 

 Lepší větrání 

 Loţisko lze vyrubat téměř beze ztrát, ztráty se pohybují v rozsahu 2–5 % 

 Moţnost komplexní mechanizace 

 Moţnost vybudovat závody o velké výrobní kapacitě 

 Moţnost selektivního dobývání 

Nové doly musí splňovat v souvislosti s rozvojem těţby uranu, přísné poţadavky  

na ochranu ţivotního prostředí a hygienické poţadavky. Například na nově otevřených 

dolech se vyţaduje důlní a rekultivační plán, pro jednotlivé fáze dobývání, zakládaní 

vydobytého prostoru a potom konečné rekultivace, aby se minimalizovalo poškození 

krajiny. Je zapotřebí provést kalkulaci, aby se daly z výnosu těţby pokrýt všechny náklady 

na rekultivaci. Ukládání hlušiny musí být zaloţeno na zcela jiných normách,  

neţ v minulosti. Musí být na důkladném podloţí, případně se syntetickými vloţkami, musí 

se detektovat vodní zdroje a úloţiště maximálně velikosti 40 akrů (1 akr = 4 047 m
2
).  

Je vyţadována kontrola prašnosti a hladina radonu je předmětem striktních poţadavků 

Mining Safety Health Association (MSHA). 
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Negativa povrchové těžby 

 Nutnost odtěţit velké mnoţství nadloţních, popřípadě i podloţních hmot 

 Provozní zařízení i lidé jsou vystavení vlivům povětrnosti 

 Úplná devastace pozemků a jejich nákladná rekultivace 

 Skládka (halda) můţe být abnormálně velká 

 Odstranění hlušiny můţe značně zatěţovat ekonomiku dolu, a po uloţení na 

haldu můţe být rizikem pro ţivotní prostředí. 

 Rekultivace je velmi nákladná a časově náročná. Totéţ platí o zdrojích 

podzemní vody 

 Pracovníci lomu jsou vystaveni prachu a expozici radonu. Na obyvatelstvo 

v blízkosti lomu můţe mít nepříznivý dopad prach, hluk a jiné vlivy. Neset a 

kol. (1973) a New mexico bureau of mines (2014). 

 

Základní princip povrchové dobývací metody na dole Rossing je zřejmý z obr. 8 – 

11. Na obr. 8 je celkový pohled na jednotlivé dobývací stupně. 

 

 

Obr. 8. Celkový pohled na lom Rossing (Uranium mining in Namibia, 2011). 
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Na obr. 9 je okamţik kdy byla provedena trhací práce a je vidět výbuch. Hornina z 

povrchu byla odtěţena, protoţe neobsahuje uranovou rudu. 

 

Obr. 9. Trhací práce v lomu (VSO Namibia, 2011). 

 

 

Obr. 10. Možný způsob povrchové těžby (Geol 3650, 2010). 

 

Na obr. 11 je uveden příklad, jak se povrchový důl rozdělí na jednotlivé stupně 

(etáţe), na kterých se pak provede odpal trhaviny. Současně je na obr. 10 uvedeno, jaké 

rozměry (šířku, hloubku), můţe mít povrchový důl v určitém případě.  
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Obr. 11. Technika povrchového dolu (Take a tour of Minnesotas iron range, 2013). 

 

Jak je zřejmé z obrázků 8 aţ 11, je na povrchovém dole soustředěna poměrně sloţitá 

technika.  

Na obr. 11 je vrtací zařízení pro zhotovení vývrtů pro trhací práci. Po odpalu  

se uvolněná hornina naloţí nakladači. Na obr. 11 je také příklad lopatového nakladače.  

Ten naloţí rozpojenou horninu na dempry. Pak je surovina převezena k dalšímu 

zpracování na úpravně. 

 

5.2 Hlubinná těžba 

Uranová ruda v Namibii se těţí pouze povrchově. Pro komplexní pohled na moţnosti 

těţby uranu ve světě, jsem uvedla i další způsoby těţby uranu. Je to hlubinná těţba, kterou 

se ve světě těţí 30 % uranové rudy. Hlavní metody hlubinné těţby jsou klasické způsoby, 

zejména sestupkové lávkování a metoda zával pod umělým stropem. Mezi moderní 

způsoby hlubinné těţby lze zařadit odvrtávání World Nuclear Association (2014). 
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5.3 Těžba loužením 

Jedná se o způsob těţby, kterým se ve světě získává největší podíl těţby a to aţ 

46 %. Princip chemického louţení "in situ" je poměrně jednoduchý. Do rudonosné vrstvy 

je pomocí vrtů vtlačován roztok chemické látky. Obvykle to bývá kyselina sírová. Po 

rozpuštění je roztok vyčerpán na povrch a rozpuštěná uţitková sloţka je z něj izolována. V 

porovnání s klasickou hornickou těţbou (tj. hlubinná a povrchová metoda), je chemický 

způsob obvykle podstatně levnější. Jeho vyuţitím je moţné těţit i z takových loţisek, kde 

by byla klasická těţba nerentabilní.  

Pro úplnost je nutno ještě dodat, ţe asi 7 % uranu se získává z vedlejší produkce. 

Například následná těţba skládky hlušiny vzniklé v souvislosti s původní těţbou, nebo 

vyuţitím radioaktivního materiálu z likvidované zbrojní výroby World Nuclear 

Association (2014) a Hydrochemická Těţba Uranu (2014). 

 

6 Vlastní řešení v bakalářské práci 

V roce 2012 se mi podařilo nastoupit na praxi na důl Rössing v Namibii a vedení 

dolu mi zadalo 2 úkoly.  

První se týkal speciální hornické problematiky. Někdy se stává, ţe po odpálení 

trhavin došlo jen k částečnému odhození, ale většina suroviny se pouze sesunula  

a vytvořila tak sesuvný zpevněný svah z 1. na 2. etáţ. Tento nevhodný rozval je třeba 

odstranit a zpracovat, aby se mohlo pokračovat dále v postupu těţby.  

Měla jsem vypracovat návrh, jak takovou situaci řešit. Situace neúplného odpalu je 

na obr. 12. 
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Obr. 12. Neúplný odpal na etáži dolu Rössing (foto autor). 

 

Druhý úkol se týkal radioaktivní ochrany. Odpad z úpravárenského procesu  

se shromaţďuje v nádrţi. Po jejím naplnění je nutno nádrţ uzavřít tak, aby  

se minimalizovaly emise radioaktivních produktů. Měla jsem tento způsob uzavření 

navrhnout. 

Pohled na lokalitu usazovací nádrţe je na obr. 13. 

 

Obr. 13. Lokalita s nádrží pro uložení odpadu na dole Rössing (Diehl, 2006). 
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V průběhu studia na VŠB – TU v Ostravě, jsem se těmto úkolům věnovala  

a zpracovala jsem následující řešení. 

 

6.1 Návrh na odstranění horniny po nevydařené trhací práci 

K řešení tohoto úkolu jsem vyuţila práci Kala (2012). Tam se uvádějí následující 

moţnosti zpracování horniny po nevydařené trhací práci. 

1. Rozebrání rozvalu pomocí lopatového rýpadla 

Tato metoda jiţ byla vyzkoušena. Problém byl v tom, ţe rýpání do nestabilního 

rozvalu, který svou výškou několikanásobně převyšuje výškový dosah rýpadla, je velice 

nebezpečné, jelikoţ můţe dojít k sesuvu materiálu a následnému zavalení stroje.  

Teoretickým řešením by bylo pouţití lopatového rýpadla s delším ramenem, díky 

kterému by bylo moţné rozebírat rozval z větší vzdálenosti a padající kusy horniny by jej 

nemusely ohrozit. I tento způsob vidím jako příliš riskantní a nedoporučuji ho. 

2. Rozpojování kusů hornin v rozvalu pomocí impaktorů 

I tato metoda jiţ byla zkoušena a opět nastal stejný problém. Rázy hydraulického 

kladiva uvolňovaly kusy hornin, které tento stroj ohroţovaly. Tento způsob není vhodný.  

Rozpojování kusů hornin v rozvalu pomocí náloţí ve vývrtech a příloţných náloţí 

Řešení tohoto problému pomocí TP malého rozsahu bylo jiţ vyzkoušeno a to  

s částečným úspěchem. Byly navrtány maloprůměrové vývrty (průměr 29 mm) pomocí 

ručních pneumatických kladiv (viz obr. 14). Vibrace, které při tomto vrtání vznikaly, byly 

tak malé, ţe nedocházelo k uvolňování materiálu. Po odstřelení došlo k rozpojení 

nadměrných kusů a částečnému sesuvu materiálu. 

 



Laimy Wilhem: Geologie a těžba uranu v Namibii 

2014  27 

 

 

Obr. 14. Vrtné práce pro rozvolnění nadměrných kusů horniny (Kala, 2012). 

 

 

Příloţné náloţe zde byly také pouţity, ale tento způsob se neukázal jak vhodný, 

jelikoţ dochází k nadměrnému rozletu a tlakové (akustické) vlně. Tento způsob by mohl 

být pouţit v takovém místě rozvalu, kde by i vrtací práce ručními kladivy způsobovaly 

sesuvy materiálu, které by ohroţovaly pracovníky. 

Návrh řešení 

Všechny předešlé metody jsou nebezpečné a mohlo by dojít k ohroţení pracovníků 

nebo zařízení. Navrhuji odtěţit volný materiál z paty rozvalu, aby byl moţný snadnější 

přístup k jednotlivým kusům horniny. Ty pak navrtat a rozvolnit trhavinou. Moţné je i 

rozvolnění jednotlivých kusů horniny impaktorem. Rozvolněnou horninu naloţit 

lopatovým rýpadlem na nákladní automobily a následně upravit. 

6.2 Uzavření nádrže 

Pro zpracování návrhu na uzavření nádrţe jsem vyuţila literární odkazy a ty jsem 

pak zpracovala podle vlastního uváţení. Především jsem ověřila, jak se obdobná 

problematika řeší v jednotlivých zemích. K tomu mi poslouţily údaje z prací Diehl (2006), 

Roger (1980,1984, 1991), Yu a Cheng (1993).  
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Na obr. 15 je uveden podle Diehl (2006) příklad, jak probíhá proces těţby uranové 

rudy, ukládání na deponií, úprava a uloţení zbytku z úpravny do nádrţe. 

 

 

 

Obr. 15. Proces vytěžení, úpravy a uložení radioaktivní rudy (Diehl, 2006). 

 

 

Vlastní úloţiště je moţným zdrojem řady nebezpečných jevů, podle znázornění  

na obr. 16. 



Laimy Wilhem: Geologie a těžba uranu v Namibii 

2014  29 

 

 

 

Obr. 16. Nebezpečné jevy v úložišti odpadu z úpravny (Diehl, 2006). 

 

Na obr. 17 je uveden příklad uzavření a zabezpečení nádrţe s odpadem. 
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Obr. 17. Uzavření a zabezpečení odpadní nádrže (Diehl, 2006). 

 

 

Nuklidy radioaktivního materiálu produkují záření. Jeho hodnoty po půlročním 

uloţení odpadu jsou jako příklad uvedeny na obr. 18. 



Laimy Wilhem: Geologie a těžba uranu v Namibii 

2014  31 

 

 

Obr. 18. Produkce nuklidů z odpadu v úložišti (Diehl, 2006). 

 

Bq/g představuje koncentraci radonové aktivity [Bq/m-3].  

Pro úplnost uvádím, ţe jednotkou aktivity je Bq.s
-1

, pro kterou se zavedl název 

becquerel /Bq/. Při měření radonu se pouţívá veličina objemová aktivita radonu, která  

se vyjadřuje v jednotkách Bq/m
3
 (becquerel na metr krychlový). Pro upřesnění: 400 Bq/m

3
 

znamená, ţe během jedné sekundy dojde v jednom krychlovém metru půdního plynu k 400 

radioaktivním rozpadům (přeměnám). 

Hladina nebo úroveň Bq/m
3
 je také jednotkou pro stanovení míry rizika z ozáření. 

Pro výši bezpečné hladiny koncentrace radonové aktivity platí např. podle Zimáka  

a Štelcla (2007).  

Cz  300 Bq.kg
-1

, tj. cca 230 Bq.m
-3

.  

Cz se označuje zmíněná koncentrace radonové aktivity. 

Při určování potřebných parametrů k uzavření nádrţe, ale i jiných zdrojů 

s radioaktivním zářením, jílem, zeminou, případně umělou hmotou, je nutno tuto hodnotu 

respektovat. 
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Určení parametrů ochranné vrstvy k omezení účinků vystupujícího 
222

Ra. 

Pro výpočet by mohl být vyuţit matematický popis podle Papp (2006) a podle tam 

uvedené rovnice by se vypočítaly parametry ochranné vrstvy, která by měla omezit emise 

radonu z nádrţe. Původní rovnici uvedenou v Papp (2006)  jsem pro účely tohoto výpočtu 

upravila na tvar (1). 

x
D

e

z
ee

D

G
txC

.

..2
),(

      (1) 

Tento vztah byl konfrontován s poznatky podle Wise uranium project (2011). 

Cz koncentrace radonové aktivity Bq.m
-3

 

G  generace radonu v pórech horninové vrstvy Bq.m
-3

.s
-1

. 

De  efektivní koeficient difuze, pro zeminu 2,7.10
-6

 m
2
.s

-1
 

,  rozpadová konstantu 
222

Rn  3,014.10
-6

 s
-1

. 

x  mocnost ochranné vrstvy 5, 0,5, 1 m. 

t čas s 

 

Tímto výpočtem by se dalo zjistit, zda by mocnost vrstvy jílu zeminy byla 

dostatečná, aby se na povrchu dosáhlo mezí radonové koncentrace stanovených 

hygienickými předpisy. 

V současné době uţ je ale k dispozici kalkulátor, který provede poţadovaný výpočet 

efektivněji.  S jeho vyuţitím jsem provedla potřebné určení parametrů ochranné vrstvy nad 

nádrţí na dole Rössing. 

Vstupní hodnoty pro výpočet bezpečné vrstvy k uzavření nádrţe s radioaktivním 

odpadem jsem vloţila do tabulky kalkulátoru podle Wise uranium project (2011). 



Laimy Wilhem: Geologie a těžba uranu v Namibii 

2014  33 

 

Tabulka 5. Kalkulátor k výpočtu ochranné vrstvy (Wise uranium project, 2011). 

 

 

 

Výsledek výpočtu kalkulátorem, pro stanovení bezpečné vrstvy k uzavření nádrţe s 

radioaktivním odpadem. 

 

Tabulka 6. Výsledky výpočtu ochranné vrstva (Wise uranium project, 2011). 

 

 

Ve výpočtu jsem v kolonce porosity zvolila druh horniny (tabulka 5), k uzavření. 

Hodnota porosity se uvádí, jako poměr objemu, zaplněný vzduchem a vodou k celkovému 

objemu zeminy Wise uranium project (2011). 

V tabulce 7 je uveden druh horniny k uzavření nádrţe, mocnost horninové vrstvy a 

její číslo, jak byla zadána do příslušného sloupce kalkulátoru. 
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Tabulka 7. Hornina a její mocnost pro bezpečné uzavření nádrže (vlastní výpočet). 

 

Hornina Porosita (%) Číslo vrstvy Mocnost 

vrstvy (m) 

písek 0,25–0,5 2 0,5 

naplavenina 0,35–0,50 3 4,185 

jíl 0,4–0,7 1 5 

 

 

Hodnoty pro výpočet, uvedené v kalkulátoru a tabulce 5, byly zjištěny v laboratoři  

a s pouţitím literatury. 

Z výpočtu je zřejmé, ţe k dokonalému uzavření musí mít vrstva 3 mocnost  4,185 m. 

To je více, neţ jsem navrhla v tabulce pro vstupní data (input data). Při mocnostech 

jednotlivých vrstev (5 m, 0,5 m, 4,185 m), je výstupní koncentrace 0,0 Bq/g, čili dokonalé 

uzavření jednotlivé vrstvy 

Jako proti radonová izolace, se pouţívá např. penefol, se součinitelem difuze 5.10
-12

 

m
2
.s

-1
. To je o 6 řádů niţší hodnota, neţ má jíl. Tento materiál by zřejmě bezpečně ochránil 

před vlivem radiace. 

 

7 Závěr 

Cílem mé práce bylo popsat a zhodnotit geologii rudných loţisek v Namibii,  

se zvláštním zřetelem k loţisekům uranu. Současně s tím, jsem měla větší pozornost 

věnovat těţbě uranové rudy. Tato komodita má v Namibii významné postavení a v těţbě 

uranu se země řadí na páté místo ve světě. Z tohoto hledisky jsem přistoupila k řešení 

problematiky a zhodnotila jsem všechny významné okolnosti, které s těţbou uranu 

v Namibii souvisí. Pro komplexní zhodnocení jsem popsala i historii těţby uranu 

v Namibii a způsoby geologického průzkumu, kterými byly ověřeny jeho zásoby. Podle 

nich pak došlo k výstavbě a rozvoji dolů. Vzhledem ke geologickým podmínkám uloţení 

se jako efektivní způsob dobývání osvědčila těţba povrchovým způsobem. Podle poznatků 

jsem uvedla metody, jak se na jednotlivých dolech praktikují a porovnala je s trendy  

ve světě. 
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Pro vlastní řešení v bakalářské práci jsem získala námět při praxi na dole Rossing. 

Vypracovala jsem vlastní návrh na likvidaci rozvalu po nevydařené trhací práci a uzavření 

nádrţe s radioaktivním odpadem. Pro oba návrhy jsem pouţila vlastní originální řešení.  

Pro uzavření nádrţe s radioaktivním odpadem jsem uplatnila výpočetní program, který 

představuje významný posun znalostí, pro tuto důleţitou činnost. 
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Geologická mapa Namibie 

 

Seznam zkratek 

HDP   Hrubý domácí produkt 

VŠB – TU  Vysoká škola báňská, Technická Universita 

Ma   Mega Anum 

USA   Spojené státy Americké 

Ltd   Limited omezené 

UK   Velká Britanie 

F2   Označení typu vrásy 

MSHA   Mining Safety Health Association 
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