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Anotace: 

Důl Rožná I je poslední funkční uranový důl v České republice. Tato práce si klade 

za cíl vyhodnocení vrtného průzkumu mezi 20. až 24.patrem v letech 2010 - 2014. Uceluje 

dosavadní výsledky průzkumu a navrhuje způsob využití těchto informací k dotěžení všech 

bilančních zásob ložiska. Práce hodnotí současný stav v dobývacím poli dolu Rožná I 

 a navazuje na bakalářskou práci Novotný (2013), Koncepce průzkumných prací na ložisku 

Rožná.  

Dílčí částí této práce je vyhodnocení projektu vrtných prací na 1. a 4.zóně dolu 

Rožná I a návrh další mimouranové činnosti dolu po vytěžení všech bilančních zásob 

(Pozdemní výzkumné pracoviště Bukov a Odvodňovací štola R3).  Práci lze využít pro 

bilancování vrtného průzkumu do hodnotící závěrečné zprávy a při realizaci postupu 

hornických prací na ložisku Rožná. 

Klíčová slova: Důl Rožná I, průzkumné práce, zásoby uranu, vrty, porubní fronty, 

 

Summary: 

Mine Rožná I is the last functional uranium mine in the Czech Republic. This work 

aims to evaluate exploration drilling between 20th to 24th floors in the years 2010 – 2014. 

It purposes current survey results and proposes a way to use these informations all 

economic reserves mined out deposits. The work assesses the current situation in the field 

of mining of mine Rožná I together the bachelor thesis Novotný (2013), Concept 

exploration work at the Rožná. 

Partial part of this work is to evaluate the project of drilling on the 1st and 4th zone 

of Rožná I mine proposal non-uranium action after the exahaustion of economic reserves 

(Underground research institute Bukov and Draining tunnel R3). The work can be used for 

balancing exploration drilling in the evaluation of the final report and the implementation 

process of mining works at the Rožná depos 

Keywords: Mine Rožná I, exploration works, uranium reserves, drilling, broad front 

 

  



ÚVOD ........................................................................................................... 1 

1 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA ........................................................... 2 

2 ANALÝZA DOSAVADNÍCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ NA LOŽISKU 

ROŽNÁ ......................................................................................................... 5 

2.1 Metodika průzkumu ...................................................................................................................... 5 

2.2 Provedené průzkumné práce ........................................................................................................ 8 

2.3 Vyhodnocování průzkumných prací .......................................................................................... 11 

2.4 Aplikace výsledků průzkumných prací ...................................................................................... 14 

3 NÁVRH POKRAČOVÁNÍ TĚŽBY NA LOŽISKU ROŽNÁ .................. 16 

3.1 Stav zásob na ložisku Rožná k 1. 1. 2015 ................................................................................... 16 

3.2 Ekonomické parametry zásob na ložisku ................................................................................... 17 

3.3 Vyhodnocení zásob ....................................................................................................................... 18 

3.4 Návrh harmonogramu přípravných a dobývacích prací na ložisku Rožná ............................ 21 

3.5 Návrh doprůzkumu zájmových oblastí ...................................................................................... 26 

4 NÁVRH KONCEPCE MIMOURANOVÉ ČINNOSTI NA LOŽISKU 

ROŽNÁ ....................................................................................................... 29 

4.1 Podzemní výzkumné pracoviště Bukov ...................................................................................... 29 

4.2 Odvodňovací štola R3 .................................................................................................................. 30 

ZÁVĚR ....................................................................................................... 31 

5 LITERATURA ..................................................................................... 32 

6 SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................... 33 

7 SEZNAM TABULEK ........................................................................... 34 

8 PŘÍLOHY ............................................................................................ 35 



Bc. Tomáš Novotný: Koncepce využití průzkumných prací na dole Rožná I 

 

2015                                                                                                                                       Stránka 1 

 

ÚVOD 

Důl Rožná I je posledním hlubinným dolem v Evropě, kde se dobývá uranová ruda. 

V současnosti si připomínáme 58 let od zahájení jeho provozu. Podle původních odhadů se 

předpokládala životnost ložiska 20 let. Doba těžebního provozu rudného ložiska tohoto 

typu je proto mimořádná. Díky intenzivnímu vrtnému průzkumu se podařilo vyhledat 

těžitelné bilanční zásoby. Následně Vláda České republiky vydala 19. července 2012 

Usnesení č. 548 o prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná. 

Pro bystřický mikroregion je zachování provozu dolu klíčové z hlediska 

zaměstnanosti. Uranový průmysl této oblasti zaměstnává každého 5. muže v produktivním 

věku. Nelze opomenout také to, že důl Rožná I je spolu s přidruženými provozy o.z. 

GEAM stěžejním odběratelem služeb a výrobků v mnoha firmách v širším okolí a tím na 

sebe váže další pracovní příležitosti. Není proto divu, že starostové dotčených obcí 

intenzivně sledují situaci o.z. GEAM a mají zájem zachovat stávající provozy. 

Cílem této práce je vyhodnocení dosavadního vrtného průzkumu a stavu zásob na 

dole Rožná I, navrhnout koncepci pro pokračování dobývání a zároveň zhodnotit další 

možnosti využití potenciálu dobývacího prostoru ložiska a technologického zázemí po 

ukončení těžby uranové rudy. 
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1 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

Ložisko Rožná se nachází ve středu Českomoravské vrchoviny v okrese Žďár nad 

Sázavou cca 7 km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem. Podle měření Českého 

hydrometeorologického ústavu v Bystřici nad Pernštejnem je průměrná roční teplota 

v oblasti 6,7 
o
C a průměrné roční srážky 583 mm. Nadmořská výška dobývacího prostoru 

Rožná se pohybuje mezi 480 až 580 m nad mořem. 

Dobývací prostor ložiska má tvar lichoběžníku a rozlohu cca 8,76 km
2
. V současné 

době probíhá hornická činnost (dobývání uranu) pouze v jihozápadní části dobývacího 

prostoru v důlním poli jámy R7S na 22., 23. a 24. patře. Nejnižší rozfárané patro jámy R7S 

je 24. patro (asi 1200 m pod povrchem). 

Ložisko Rožná leží v severovýchodní části strážeckého moldanubika. Je ohraničeno 

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

dislokací a na západě tíhovou elevací mezi obcemi Vlkov, Moravec a Bobrová.  

Petrograficky je tvořeno komplexem metamorfovaných hornin. Nejhojnější 

horninou je jemnozrnná biotitická až amfibol-biotitická pararula, postižená různým 

stupněm migmatitizace. Amfibol-biotitické pararuly pozvolně přecházejí do amfibolitů 

 s nižším stupněm migmatitizace. V amfibolitu se místy vyskytují ložní polohy erlánových   

a jemnozrnných kalcitických mramorů. Střídající se polohy pararul, amfibolitu, erlánu  

a mramorů tvoří souvrství charakterizované jako erlán-rulové stromatity. Mimo tato 

souvrství se místy vyskytují menší tělesa serpentinitů a pyroxenitů. 

Pouze okrajově jsou na ložisku zastoupeny čočkovitá tělesa mramorů, anatektické 

granity, aplity až pegmatity a postkolizní, dvojslídné granity [2]. 

Uranové zrudnění, tvořené převážně uraninitem a coffinitem,se na ložisku 

vyskytuje ve čtyřech hlavních typech mineralizací: směrné zóny kataklazitů, zpeřené 

struktury, diagonální struktury a mineralizace vázaná na alterované horniny v okolí 

diagonálních struktur [1]. 

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

mocnými zónami silně drcených hornin (směr 340
o
–355

o
, sklon 45

o
-70

o
 k Z). Uranové 

zrudnění je vázáno převážně na jemnozrnnou výplň struktur [1]. 
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Mezi zónami kataklazitů probíhají systémy zpeřených struktur (směr 320
o 

- 340
o
, 

sklon 55
o 

- 90
o
 k Z). Uranové zrudnění je vázáno převážně na karbonáty. Průběh těchto 

struktur lze sledovat hlavně v horních patrech ložiska [1]. 

Diagonální struktury jsou v současné době významným zdrojem zásob uranové 

suroviny. Vyskytují se hlavně v prostoru mezi zónami kataklazitů a mají oproti nim 

odlišný průběh (směr 300
o
-320

o
, sklon 40

o
-90

o
 k Z). Uranové zrudnění je vázáno na 

všechny typy výplní [1]. 

Alterované horniny v okolí diagonálních struktur lemují v protáhlých tělesech 

diagonální struktury. Jsou typické metasomatickou přeměnou původní horniny a často 

zasahující do výplně struktur. Zrudnění je všesměrně vtroušené [1]. 
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Obr. 1: Geologická mapa širšího okolí rudného pole Rožná [1] 
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2 ANALÝZA DOSAVADNÍCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ NA 

LOŽISKU ROŽNÁ 

Dne 23. května 2007 vydala Vláda České republiky usnesení č. 565 o prodloužení 

těžby uranu na ložisku Rožná a následně dne 19. července 2012 vydala další usnesení 

 č.548 – návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná. Vláda schválila pokračování 

těžby a úpravy uranu po dobu její ekonomické výhodnosti, bez nároku na finanční zdroje 

státu. Díky těmto dokumentům došlo k nárůstu průzkumných prací v důlním poli jámy 

R7S.  

Poslední dva roky těžby byly pro výrobu uranu velmi obtížné. V rudném poli 

ložiska jsme zaznamenali řadu nepříznivých jevů, které potvrdily rozpad hlavních těles. 

Hlavní struktury se pod 22. patrem tříští na jednotlivé odžilky. Tyto mají různou mocnost  

a obsah uranu. Je proto velmi obtížné v takto složitých geologicko-ložiskových 

podmínkách vyhledávat bilanční struktury a realizovat vrtný průzkum. Díky tomu vzrůstají 

náklady spojené s vyhledáváním nových bilančních zásob. 

 

2.1 Metodika průzkumu 

Metodika průzkumu vychází bezprostředně z geologických poměrů v dané lokalitě. 

Zejména sklon a mocnost struktur ovlivňuje projektování průzkumných prací. V případě 

ložiska Rožná se jedná o dvě základní mocné zóny, které mají generální sklon  

45
o
 – 70

o 
k západu a směr 335

o
 – 355

o
. Mezi těmito základními zónami se nachází zpeřené 

struktury (mocnost do 3m), které mají sklon 55
o 
– 90

o
 k západu [1]. 

Hlavní jáma RI je vyražena v podloží ložiska v pevných horninách. Jednotlivá patra 

jsou projektována po cca 50 m. Po vyražení náraží, se vybudoval hlavní překop na západ, 

který protínal struktury kolmo k jejich směrům. Ve vzdálenosti cca 30 – 50 m v podloží 

struktur se vyrazí sledná chodba na sever a jih od hlavního překopu. Ze sledné chodby se 

po cca 50 m vyrazí pomocné rozrážky na západ, které rozdělí dobývací pole na jednotlivé 

bloky (samostatná pracoviště). 

Vrtný průzkum probíhá primárně z pomocných rozrážek směrem do nadloží. 
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V rozrážce při ražbě zmapujeme horninové prostředí, důležitá informace je metráž, v které 

protíná ražba zájmovou strukturu. In situ tak ověříme sklon, mocnost a kovnatost struktury. 

Na základě těchto informací volíme pozice nových dlouhých vrtů tak, abychom nevrtali 

příliš blízko, nebo naopak daleko od struktury, kterou chceme ověřit. Jsme do značné míry 

omezeni i parametry vrtné soupravy. 

V pomocných rozrážkách se v podloží vrtají vějíře vrtů do jejich severní a jižní 

boků na zájmové struktury a takto prozkoumáme horninové prostředí pro budoucí 

dobývku. Ideální dobývkový blok má od hlavního komína směrnou délku 60 m (platí pro 

dobývací metodu sestupné lávkování pod umělým stropem na zával). Délky stran jsou 

 30 m na každou stranu komína, nebo v rozmezí 20 a 40 m. U konkrétního bloku je stanoví 

hlavní inženýr dolu dle báňsko - technických podmínek [3]. 

Vrtné průzkumné práce se liší podle druhu vrtných prací. Na dole Rožná I se 

využívá vrtání dlouhých bočních vrtů, dlouhých jádrových vrtů a krátkých bočních vrtů. 

Vrty delší než 10 m řadíme do kategorie dlouhých bočních vrtů. Jejich maximální 

délka je 60 m. Vrtají se rotačně -  příklepově kladivy VK 45 na podvozku firmy Permon 

s úklony +5
o
 až +50

o
. Jejich průměr je 45 – 64 mm. Kvůli absenci vodního čerpadla nelze 

touto soupravou vrtat do úpadu. V běžné praxi se projektovali vrty s úklonem +15
o
, +30

o
 

a +45
o
. 

Tyto vrty tvoří páteř poznávacího procesu horninového masivu. Každý takto 

realizovaný vrt se karotuje soupravou pro gama karotáž s radiometrem RP - 107. Operátor 

radiometrického vzorkování provede záznam gama karotáže do prvotní dokumentace, kde 

zaznamená pozici ústí vrtu, úhel sklonu, azimut a délku vrtu.  

Dlouhé jádrové vrty jsou realizovány dodavatelsky. Pro vrtání se využívaly 

zejména soupravy firmy Diamec řady 250 a 262. Tato souprava umožňuje vrtat prakticky 

v libovolném úhlu do vzdálenosti cca 300 m. Většina vrtů byla projektována na maximální 

délku 150 m. Omezujícím faktorem je prostor. Vrtné tyče mají délku 3m, proto je nutné při 

projektování horizontálních a vertikálních vrtů budovat vrtné komory. Jádrové vrty 

umožňují, díky vynášení vrtného jádra, mapovat horninové prostředí v zájmové oblasti. 

Lze vyhodnotit nejen typy hornin, ale i mocnost jednotlivých horninových sekvencí, jejich 

prostorové rozmístění, kovnatost a geologický charakter případných uranonosných 
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anomálií. Tyto vrty poskytují cenné komplexní informace, ale patří z hlediska ekonomiky 

k nejnákladnějším. Na tyto práce se vyhlašují výběrová řízení, náklady na 1m vrtu se 

pohybují v cenových relacích 2 500 – 3 000 Kč. 

Krátké boční vrty se realizují přímo za provozu na dobývkových blocích. Jejich 

význam je ve vyhledávání bilančních odžilků, které se oddělily od dobývaných struktur. 

Projektují se prakticky denně na základě aktuální provozní situace na pracovišti. Projekt 

vrtání ovlivňuje situace předchozího sestupu (geologická situace nad právě dobývanou 

úrovní), radiometrické ověření uranového zrudnění v bocích důlních děl a kvalifikované 

předpoklady vývoje rudních těles. Tyto vrty jsou realizovány velmi operativně a reagují na 

stále proměnlivou situaci na čelbách důlních děl. Jejich délka nepřesáhne 10 m. Tyto vrty 

prodlužují životnost pracovišť, zajišťují racionální plánování dobývání, mění a zpřesňují 

postupy dobývání. 

 

Obr. 2: Vrtací kladiva VK 22 používaná při vrtání krátkých bočních vrtů 
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2.2 Provedené průzkumné práce 

V roce 1954 probíhal v této oblasti intenzivní geologický průzkum. Nejprve 

probíhal letecký průzkum, později podrobnější automobilový průzkum. Následně se 

vyhledaly výchozy hlavních struktur (srpen 1956) na povrchu. Na tyto struktury se začaly 

projektovat dlouhé vrty z povrchu. Tyto potvrdily bilanční průsečíky, umožnily 

zkonstruovat úklon, mocnost a kvalitu struktur. Došlo k rozfárání ložiska a byla zahájena 

těžba. V průběhu dobývacích prací byly prováděny průzkumné práce zaměřené na 

detailnější studium uranového zrudnění a vyhledávání nových bilančních zásob. 

V rámci dotěžení ložiska Rožná stále probíhá intenzivní doprůzkum souběžně za 

provozu a dobývání na jednotlivých pracovištích. Pomocí krátkých bočních vrtů dochází 

ke zpřesnění průběhu drobných odžilků, ověřuje se kovnatost již vyhledaných anomálií. 

Tyto informace napomáhají ke snížení technologických ztrát a napomáhají prodloužit 

životnost těženého bloku. 

Vrtné průzkumné práce byly (pomocí dlouhých bočních vrtů a dlouhých jádrových 

vrtů) ve sledovaném období 2010 až 2014 realizovány výhradně v  dobývacím poli slepé 

jámy R7S. Byly projektovány na vyhledávání uranové rudy v nejspodnějších patrech  

(20. – 24.) jižní části dobývacího prostoru. V letech 2010 – 2013 se ověřily ekonomicky 

využitelné zásoby. V roce 2014 jsme ale nezaznamenali žádné významné obsahy a většina 

průzkumných vrtů je bez bilančních průsečíků – „hluchá“, nebo jsou obsahy tak nízké, že 

se pohybují pod hranicí rentability. Od roku 2015 se tyto průzkumné práce přestaly 

realizovat a vrtný průzkum v této oblasti je prozatím dokončen. 

V tabulkách č. 1 až 4 je vypracován souhrn průzkumných vrtných prací v letech 

2006 – 2014. 
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Tabulka č. 1: Souhrn provedených vrtných prací na ložisku Rožná (2006 - 2014) 

  
Vrtné a průzkumné práce na ložisku Rožná    

2006 – 2014   

 Rok 
jfa 

Krátké boční Dlouhé boční  Dlouhé jádrové CELKEM 
[m]  vrty [m] vrty [m]  vrty [m] 

2006 1515 915,5 0 2431 

2007 1278 1301 0 1278 

2008 1244 2096 1726 4999 

2009 1215 1671 1299 4184 

2010 1606 2119 1362 5207 

2011 1285 1853 2851 5988 

2012 1193 1849 1170 4212 

2013 1341 1374 1106 3820 

2014 811,5 690,5 822,2 2321 

 

 

Tabulka č. 2: Souhrn krátkých bočních vrtů na ložisku Rožná (2006 - 2014) 

 
Krátké boční vrty na ložisku Rožná po patrech [m] 

Rok 20.patro 21.patro 22.patro 23.patro 24.patro CELKEM 

2006 161,5 866,1 487,1 0,0 0,0 1514,7 

2007 72,0 738,2 467,8 0,0 0,0 1278,0 

2008 123,2 478,5 642,3 0,0 0,0 1244,0 

2009 109,8 316,5 788,2 0,0 0,0 1214,5 

2010 155,5 229,0 1084,1 0,0 137,3 1605,9 

2011 363,8 202,5 583,5 121,8 12,9 1284,5 

2012 258,4 124,8 567,0 211,9 31,2 1193,3 

2013 49,2 193,7 565,6 508,1 24,0 1340,6 

2014 0,0 36,8 292,4 372,9 109,4 811,5 
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Tabulka č. 3: Souhrn dlouhých bočních vrtů na ložisku Rožná (2006 - 2014) 

 
Dlouhé boční vrty na ložisku Rožná po patrech [m] 

Rok 20.patro 21.patro 22.patro 23.patro 24.patro CELKEM 

2006 0,0 46,5 870,0 0,0 0,0 916,5 

2007 0,0 650,8 635,5 0,0 15,0 1301,3 

2008 400,5 249,0 1380,0 0,0 0,0 2029,5 

2009 703,6 0,0 878,0 89,0 0,0 1670,6 

2010 219,5 131,5 585,0 0,0 1182,8 2118,8 

2011 0,0 0,0 0,0 524,0 1328,5 1852,5 

2012 0,0 0,0 0,0 1848,5 0,0 1848,5 

2013 0,0 341,5 0,0 1032,0 0,0 1373,5 

2014 0,0 146,0 0,0 544,5 0,0 690,5 

 

 

 

Tabulka č. 4: Souhrn dlouhých jádrových vrtů na ložisku Rožná (2006 - 2014) 

 
Dlouhé jádrové vrty na ložisku Rožná po patrech [m] 

Rok 20.patro 21.patro 22.patro 23.patro 24.patro CELKEM 

2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 1725,6 1725,6 

2009 703,6 0,0 878,0 89,0 0,0 1670,6 

2010 0,0 50,0 392,0 440,0 600 1362 

2011 0,0 310,0 0,0 2541,0 0,0 2851 

2012 0,0 410,0 0,0 760,0 0,0 1170 

2013 0,0 410,0 0,0 0,0 696,0 1106,0 

2014 0,0 0,0 302,2 120,0 400,0 822,2 
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Obr. 3: Vrtná souprava Diamec 250 pro vrtání dlouhých jádrových vrtů 

2.3 Vyhodnocování průzkumných prací 

Po vypracování projektu vrtání se přistupuje k realizaci vrtných prací. V podzemí 

se ve spolupráci s měřičským oddělením dolu označí pozice ústí vrtu. Sestaví se vrtná 

souprava, kde se hned před začátkem vrtání kontroluje azimut vrtu a sklon vrtu vůči 

horizontu. Po vyvrtání se přistupuje k odebírce vrtu. Pomocí gama-karotážní soupravy se 

vrt radiometricky proměří a do prvotní dokumentace zaznamená operátor pozice všech 

zjištěných anomálií. Tyto se následně zpracují na počítači a výsledky se vynesou do 

důlních map a řezů příslušných struktur a žil.  

V mapě tak lze snadno graficky vyhodnotit pozici anomálie, její mocnost  

a průměrnou kovnatost (obsah uranu). Následně se z důlních map vytvářejí předpoklady 

vývoje zrudnění rudních těles. Abychom tyto předpoklady potvrdili, realizují se v oblasti 

další projekty vrtání. Pokud tyto práce probíhají posloupně, získáme celistvé informace  
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o rozložení uranu v horninovém prostředí. 

Pomocí vrtného průzkumu bylo ve sledovaném období 2010 – 2014 zjištěno  

69941 tun rubaniny se zásobami 84530 kg uranu s průměrným obsahem 0,121 % uranu. 

Vyhodnocení vrtných průzkumných prací na jednotlivých pozicích je shrnuto 

v tabulce č.5. 

 

 

 Tabulka č. 5: Přehled zásob na ložisku Rožná vyhledaných v letech 2010 - 2014 

Přehled zásob vyhledaných vrtným průzkumem v 
letech 2010 - 2014 

Index bloku Rubanina [t]  Uran [kg] 

1Z-22155 5701 8247 

4BP-2189 3189 2406 

62-24135 6965 12260 

62-24139 3282 1898 

51-24117 7916 8147 

48-23117 2232 3854 

1Z-23113 7444 11316 

62-23121 4700 4728 

62-23125 6283 9495 

4P-23111 6230 6732 

 1-2171 1807 1237 

 1-2169 6538 3645 

62-23127 2940 3074 

4P-23115 4714 7491 

Celkem 69941 84530 
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2.3.1 Průzkumné práce v roce 2010 

V roce 2010 probíhal vrtný průzkum na 20., 21., 22. a 24. patře. Na 20. patře 

nedošlo k vyhledání žádných bilančních zásob.  

- RZ421-89 – vyhledané bilanční zásoby 4BP zóny 

- RV1Z22-155 – došlo k potvrzení 5-ti struktur 48. žíly a odžilků 1Z žíly 

- PŠ1Z-245 – vyhledané bilanční zásoby na 62. žíle 

2.3.2 Průzkumné práce v roce 2011 

V roce 2011 probíhala ražba 23. patra jámy R7S a vrtný průzkum 24. patra. Po 

vyražení rozrážek proběhl vrtný průzkum:  

- RZ1Z23-117 – vyhledané nebilanční zásoby na 48.žíle 

- RZ1Z23-121– vyhledané bilanční zásoby na 62.žíle 

- RV1Z24-117– vyhledané bilanční zásoby na 51. žíle 

- RZ1Z24-139 – vyhledané bilanční zásoby na 62. žíle 

2.3.3 Průzkumné práce v roce 2012 

Dlouhé boční vrty se realizovaly výhradně na 23. patře 

- RZ1Z23-111 – vyhledané zásoby 4Pzóny 

- RZ1Z23-117 – dokončení vrtného průzkumu na 48.žílu 

- RV1Z23-125 – vyhledané nebilanční zásoby 51.žíly 

2.3.4 Průzkumné práce v roce 2013 

V roce 2013 probíhal kontinuálně vrtný průzkum na 21. a 23. patře 

- RZ1Z21-71 – zahájen vrtný průzkum na 1. zónu, byly vyhledány zásoby na hranici 

bilančního výsledku 

- RZ1Z21-69 – dokončení vrtného průzkum na 1. zónu, výsledky potvrdily zrudnění 

s velmi malou kovnatostí na hranici bilančnosti  

- RZ1Z23-105 – vyhledané nebilanční zásoby 4P zóny 

- RZ1Z23-115 – vyhledané bilanční zásoby 4P zóny 



Bc. Tomáš Novotný: Koncepce využití průzkumných prací na dole Rožná I 

 

2015                                                                                                                                       Stránka 14 

 

- RV1Z23-125 – dokončení vrtných prací na 51. žíle, výsledky byly bilanční 

- RZ1Z23-127 – vyhledané bilanční zásoby 62. žíly 

- RZ1Z23-131 – vyhledané nebilanční zásoby 62. žíly 

- RZ124-117 – dokončení vrtného průzkumu na 51. žílu 

- RV1Z24-117 – dokončení vrtného průzkumu na 51. žílu 

2.3.5 Průzkumné práce v roce 2014 

V roce 2014 došlo k dokončení vrtného průzkumu na 21., 22., a 23. patře 

- RZ421-87 – vyhledané nebilanční zásoby 4P zóny 

- PŠ4-223 – vyhledané nebilanční zásoby 4P zóny 

- PS1Z-233 – vyhledané nebilanční zásoby na 62. žíle 

- RV1Z23-119 – vyhledané nebilanční zásoby na 48. a 51. žíle 

2.4 Aplikace výsledků průzkumných prací 

Vrtný průzkum poskytuje informace pro následnou otvírku a dobývání v zájmové 

oblasti. Díky průzkumu můžeme naplánovat technické řešení k racionálnímu  

a ekonomickému vydobytí uranové rudy. Na základě báňsko-technologických podmínek 

a výsledků průzkumu zvolíme bilanční oblasti a specifikujeme nejvhodnější dobývací 

metodu. 

Výsledky vrtného průzkumu umožnily vyčlenit několik bilančních oblastí a otvírku 

nových dobývacích bloků. Pracoviště jsou chronologicky zařazeny od roku 2010 do roku 

2014: 

- 4BP-2189 (zahájení dobývání v únoru 2010, v září 2013 byl blok vydobyt) 

- 1Z-22155 (pracoviště v provozu od června 2010, duben 2014 vydobytí bloku) 

- 1Z-23113 (zahájení dobývání v červnu 2011, předpokládané datum vydobytí a 

2Q. 2015) 

- 1-2169 (blok otevřen v prosinci 2012, v červnu 2014 přerušeno dobývání, 

v současnosti je blok zakonzervován) 

- 62-23121 (zahájení dobývání v únoru 2013, vydobytí bloku v květnu 2014) 

- 4P-23115 (zahájení dobývání v květnu 2013, dobývání dokončeno v březnu 2014) 
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- 62-23125 (zahájení dobývání v srpnu 2013, dobývání dokončeno v září 2014) 

- 1Z23-127 (dobývání zahájeno v březnu 2013, blok byl vydobyt v červnu 2014) 

- 4P-24111 (pracoviště připraveno k dobývání v březnu 2011, blok vydobyt v  

červnu 2014) 

- 51-24117 (zahájení dobývání v srpnu 2013, v prosinci 2013 dobývání přerušeno, 

blok je v současnosti zakonzervován a připraven k vydobytí) 

- 48-23117 (zahájení dobývání v září 2014, v současné době stále v provozu) 

 

Tabulka č. 6: Vydobytý kov na vyhledaných blocích ložiska Rožná 2010 - 2014 

Likvidovaný kov na blocích vyhledaných v letech 2010 – 2014 

Index bloku Bilanční rubanina [t] Vydobytý kov U [kg] Obsah uranu [%] 

4BP-2189 26500 32632 0,123 

 1-2169 11720 4840 0,041 

1Z-22155 9698 11649 0,120 

4P-23111 17352 15893 0,092 

1Z-23113 36044 30398 0,084 

4P-23115 7410 13446 0,181 

48-23117 4189 5445 0,130 

62-23121 10449 9133 0,087 

62-23125 13979 13632 0,980 

62-23127 4513 3191 0,071 

51-24117 5801 9309 0,160 
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3 NÁVRH POKRAČOVÁNÍ TĚŽBY NA LOŽISKU ROŽNÁ 

Přestože nejsou zásoby uranu na ložisku Rožná vysoké, jsou zde stále možnosti 

pokračovaní v těžbě. Rozhodnutím vlády o prodloužení těžby na ložisku se otevřel prostor 

pro provedení průzkumných prací v letech 2010 – 2014. Zásoby vyhledané tímto 

průzkumem umožnily spolu s doposud nevytěženými zásobami prodloužit životnost 

ložiska. 

Prvním krokem pro návrh pokračování těžby na ložisku je posouzení stavu zásob, 

stanovení parametrů pro jejich ekonomické využití a vyhodnocení zásob. Na základě 

zvolených parametrů je nutno vyčlenit jednotlivé bloky vhodné k dalšímu dobývání. 

3.1 Stav zásob na ložisku Rožná k 1. 1. 2015 

Dle výpočtu zásob k 1.1.2015 je na ložisku Rožná evidováno celkem 668 724 tun 

rubaniny obsahující 566 434 kg uranu s průměrnou kovnatostí 0,085% [8]. Z toho, dle 

kondic vydaných k 1.1.2015o.z. GEAM pro ložisko Rožná, spadá do kategorie 

ekonomicky využitelných zásob 291561 tun rubaniny obsahující 312086 kg uranu  

s průměrným obsahem 0,107 % [7]. Přehled zásob na ložisku je shrnut v tabulce č.7. 

 

Tabulka č. 7: Přehled zásob na ložisku Rožná k 1. 1. 2015[9]  

  Celkové zásoby Ekonomicky využitelné zásoby 

Patro Rubanina [t] U [kg] Obsah [%] Rubanina [t] U [kg] Obsah [%] 

17 8728 12209 0,140 8728 12209 0,140 

18 111104 82190 0,074 25014 23197 0,092 

19 94097 68318 0,073 18568 15623 0,084 

20 99900 77320 0,077 56990 50800 0,089 

21 77080 64106 0,083 47577 44972 0,094 

22 75825 72771 0,096 27882 37156 0,133 

23 72397 70089 0,097 53366 57417 0,107 

24 129593 119431 0,092 53436 70712 0,132 

celkem 668724 566434 0,085 291561 312086 0,107 
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3.2 Ekonomické parametry zásob na ložisku 

Přepočet zásob na ložisku probíhá dvakrát za rok vždy k 1. lednu a 1. červenci. 

Během přepočtu se za pomocí mocnosti zrudnění, kovnatosti a zjištěné plochy bloku 

stanoví množství rubaniny a uranu v jednotlivých blocích. Poté se pomocí ekonomických 

ukazatelů (předpokládané náklady na přípravu bloků, spotřeba materiálu a energií, mzdy 

 a ostatní náklady spojené s vydobytím bloku) stanoví náklad na 1 kg vydobytého kovu 

z bloku. 

Na začátku každého roku jsou vedením odštěpného závodu stanoveny kondice pro 

výpočet zásob uranu a technicko-ekonomické zhodnocení ložiska. V těchto kondicích jsou 

stanoveny mezní náklady na vydobytí 1 kg uranu. Zefektivněním prací a snižování nákladů 

chemického zpracování uranové rudy se hranice mezních nákladů postupně zvyšuje. 

Na základě mezních základů na vydobytí 1 kg uranu jsou vypočtené zásoby 

rozděleny na ekonomicky využitelné a ekonomicky nevyužitelné. Porovnáním změn 

v množství ekonomicky využitelných zásob mezi jednotlivými výpočty a skutečným 

množstvím vydobytého kovu stanovíme celkový přírůstek ekonomicky využitelných zásob 

za vybrané období. Přestože tuto hodnotu ovlivňují změny ve výši mezních nákladů na 

vydobytí 1 kg U a množství zásob vypočtených na základě výsledků průzkumu, je celkový 

přírůstek ekonomicky využitelných zásob jedním z faktorů ovlivňujících vyhodnocení 

zásob. Vývoj přírůstků ekonomicky využitelných zásob je znázorněn v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Celkový přirůstek ekonomicky využitelných zásob na ložisku Rožná 

  Celkový přírůstek ekonomicky využitelných zásob 
Rok Vydobytý kov [t] Celkový přírůstek [t] Poměr k vydobytému kovu [%] 

2005 378,0 360,2 95,0 

2006 336,0 417,4 124,0 

2007 285,2 250,8 88,0 

2008 248,0 37,4 15,0 

2009 242,1 186,6 77,0 

2010 240,0 237,0 99,0 

2011 255,4 207,4 81,0 

2012 220,0 185,9 85,0 

2013 205,0 179,3 87,0 

2014 138,8 184,9 133,0 
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3.3 Vyhodnocení zásob 

Tyto ekonomické parametry jsou stěžejním ukazatelem pro zařazení bloku do 

ekonomicky využitelných zásob. Pro stanovení postupu porubní fronty je nutno navíc ještě 

posoudit pozici bloku na ložisku a vybavenost patra vzhledem k potřebám dobývání. 

17. až 19. patro 

Tato patra byla těžena v druhé polovině devadesátých let 20. století. Zásoby, které 

byly dle tehdejších kritérií zařazeny do ekonomicky využitelných zásob, byly vydobyty. 

Postupně došlo k přesunu dobývání do hlubších partií ložiska a patra byla částečně 

vypleněna a částečně jsou využívána jako výdušná patra. Postupnou změnou 

ekonomických parametrů byly některé bloky na těchto patrech zpětně zařazeny do 

kategorie ekonomicky využitelných zásob. Toto bylo způsobeno převážně zvýšením 

hranice mezních nákladů na vydobytí 1 kg U.  

U zásob na těchto patrech je nutno vzít v úvahu náklady potřebné ke znovuotevření 

pater, vystrojení překopů, změnu systému větrání a další dílčí parametry. Posouzením 

všech těchto aspektů jsem dospěl k názoru, že nelze tyto zásoby za stávajících 

ekonomických podmínek racionálně vydobýt. 

20. patro 

Obdobná situace jako na patrech 17. až 19. je i v jižním křídle 20. patra.  

V severním křídle je zjištěno 40,7 tuny uranu v blocích 1-2057 až 1-2069. Podmínkou 

využití těchto zásob je vyřešení odvětrání bloků ražbou větrací mezipatrové chodby u horní 

hranice bloku 1-2065 do výdušné jámy R6S. Po částečném vydobytí bloků 1-2065 

pokračovat postupně v dobývacích pracích na ostatních blocích a jejich odvětrávání přes 

vydobyté prostory bloku 1-2065. 

 Za racionálně využitelné zásoby lze také považovat 14,5 tuny U v blocích  

4B-2073/91, 4AN-2075/79 a 4BP-2083/85, i když jejich předpokládané náklady na 

vydobytí překračují stanovené mezní náklady. Tyto zásoby jsou ověřeny ve spodní čtvrtině 

bloků a lze je vydobýt v rámci bloků ležícími pod nimi. Tento postup umožňuje dobývací 

metoda sestupné lávkování na zával pod umělým stropem a dojde tak k výrazným úsporám 

v realizování přípravných pracích. 
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21. patro 

Zásoby v jižním křídle 21.patra vykazují stejný charakter jako zásoby na 17. až 19. 

patře a nelze je proto ekonomicky vydobýt. V severním křídle jsou připraveny k dobývání  

i zakonzervované bloky 1-2169 a 1-2171 (4,8 tuny U). Rozsáhlejší přípravy je nutno 

realizovat k vydobytí 25 tun U v odžilcích 4. zóny na blocích 4BP-2185 až 4BP-2175. 

Vzhledem k tomu, že tyto přípravné práce budou sloužit k vydobytí zásob na 20., 21.,  

a 22. patře, lze jejich provedení považovat na rentabilní. 

22. patro 

Zásoby v jižním křídle 22. patra až do úrovně bloku 4P-22141 budou vydobyty 

v průběhu roku 2015. Pokračování dobývání na blocích 4P-22139 a 4P-22137 (10,3 tun U) 

je podmíněno prodloužením příslušných přípravných rozrážek a ražbou vertikálních 

přípravných prací (prorážkových komínů).  

Zásoby v severním křídle na blocích 4BP-22131 a 4BP-22133 (7,7 tuny U) vrtný 

průzkum vymezil do horní části bloku. Jejich vydobytí z 22. patra by vzhledem k rozsahu 

nutných přípravných prací nebylo rentabilní. Navrhuji proto dobývání pomocí zahloubení 

z úrovně 21. patra. Tento postup umožní využití přípravných prací realizovaných na 

odžilcích 4. zóny v severním křídle 21. patra a tím i úsporu nákladů.  

23. patro 

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné zásoby v severním křídle, bylo  

23. patro rozfáráno pouze v jižním křídle. Od roku 2011 bylo společně s dokončením 

příprav zahájeno dobývání. Doposud byly vydobyty zásoby v blocích jižně od bloku  

62-23123 a nadložní polohy 4P zóny. V průběhu roku 2015 dojde k úplnému vydobytí 

zbytku zásob bloků 51-23115 a 1Z-23113.  

Ekonomicky využitelné zásoby jsou zjištěny v podložní poloze 62. žíly bloků  

62-23123 a 62-23121 (9,7 tuny U). Tyto zásoby je možné vydobýt s minimálními náklady 

na přípravné práce pomocí již vybudovaného komína 62-
23

/22-123, který byl využíván pro 

dobývání nadložních poloh 62. žíly. Velkou perspektivu lze spatřit v nově otevřeném bloku 

48-23117. Na tomto bloku byly k 1.1.2015 vypočteny zásoby 9,7 tuny U. Během prvních 

měsíců roku 2015 bylo opracováno cca 5% bloku a vytěženo 9 tun U. Dílčí přepočet zásob 
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na tomto bloku, zahrnující údaje z vydobyté plochy, vrtného průzkumu a údajů zjištěných 

při přípravných pracích navýšil zjištěné množství zásob bloku na 25,8 tuny U. 

Dalším pozitivním faktorem je možnost využití již hotových přípravných prací 

bloku 48-23117 pro dobývání bloků 1Z-23115 a 1Z-23119 (19,1 tuny U) pomocí rozrážek  

a krátkých pomocných komínů. Zvolením tohoto postupu dojde k úspoře nákladů na 

přípravné práce.  

Střídavé dobývání bloků 48-23117, 1Z-23115 a 1Z-23119 navíc umožní rozvržení 

prací na vysoce kovnatém bloku 48-23117 na dva roky. 

24. patro 

24. patro je stěžejním patrem pro dobývání uranové rudy na ložisku v letech 2016  

a 2017. Ekonomicky využitelné zásoby v jižním křídle se nacházejí v oblasti bloků  

62-24133 až 62-24141 (36,1 tuny U).  

Přípravné práce jsou již téměř dokončeny a probíhá dobývání v horních úrovních 

bloků. Další dobývání probíhá v bloku 4P-24113 (6,8 tuny U). U tohoto bloku lze využít 

komín 1Z-
24

/23-113 k dobývání bloků 1Z-24113 a 1Z-24115 (19,9 tuny U). Tímto 

postupem bude možno vydobýt zásoby bez nutnosti ražby 150 m patrových rozrážek  

a dvou dobývacích komínů. 

Zásoby v jižní polovině bloku 51-24117 (5,1 tuny U) jsou dosud vázány 

nevydobytými zásobami na 23. patře. K jejich uvolnění dojde po dokončení prací na bloku 

51-23115 v druhé polovině roku 2015. 
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3.4 Návrh harmonogramu přípravných a dobývacích prací na 

ložisku Rožná 

Pro další pokračování těžby na ložisku je nutno na základě ekonomických 

parametrů a vyhodnocení zásob sestavit harmonogram postupu jednotlivých prací. 

V úvahu je nutno brát mimo ekonomických parametrů zásob také pozice a možnost 

vzájemného ovlivnění jednotlivých bloků, způsob a možnosti větrání, množství dosud 

provedených přípravných prací, technický a personální potenciál dolu a celkové 

ekonomické faktory dolu.  

Do těchto úvah nezahrnuji předpokládaný přírůstek zásob. Tento parametr nelze 

objektivně předvídat. V případě, že dojde k významnějšímu přírůstku těženého kovu proti 

předpokladu v průběhu budoucí těžby, lze na tuto situaci operativně reagovat. Jednou 

z možností je úprava harmonogramu prací těžbou bloků, jejichž vypočtený náklad na 

vydobytí 1 kg U mírně přesahuje hodnoty stanovené kondicemi pro daný rok. Tímto dojde 

k úspoře zásob na ekonomicky výhodnějších blocích a zároveň bude zachován kladný 

ekonomický výsledek dolu a tím i splněna podmínka pro pokračování těžby daná 

usnesením Vlády České republiky č.548. ze dne 19. července 2012. 

Prostorové rozmístění racionálně využitelných zásob je graficky znázorněno 

v přílohách 1 až 6. 

3.4.1 Rok 2016 

Za hlavní oblast dobývání pro zajištění kladného ekonomického výsledku Dolu 

Rožná I v roku 2016 považuji bloky na 51. a 62. žíle 24. patra (51-24117, 62-24133,  

62-24135, 62-24137, 62-24139, 62-24141) a střídavé dobývání bloků 48-23117, 1Z-23115 

a 1Z-23117. Pro financování přípravných prací, nutných pro otvírku bloků v letech 2017 a 

2018, bude nutné dobývat bloky 62-23121, 62-23123, 1-2169 a střídavé dobývání bloků  

4P-24113, 1Z-24113 a 1Z-24115. Tyto práce navrhuji po obnově příslušných oblastí 

doplnit o vydobytí zbylých zásob 22. patra (4P-22137, 4P-22139, 4BP-22131, 4BP-22133) 

pomocí zahloubení a rozrážek 21. patra. Souběžně s dobývacími pracemi je nutno zahájit 

ražbu přípravných prací pro zpřístupnění odžilků 4. zóny severního křídla 20. a 21. patra 

(prodloužení podložního překopu PŠ4-212, na to navazující ražbu rozrážek RZ421-85 až 
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RZ421-81 a dobývacích komínů 4BP-
21

/20-87 až 4BP-
21

/20-81) a pro vydobytí zbylých 

zásob 1. zóny v severním křídle 21. patra (ražba komína 1-
21

/20-71). Část těchto 

přípravných prací bude dokončena již v druhé polovině roku a umožní navazující dobývání 

příslušných bloků (4BP-2087, 4AN20-87, 4BP-2187 a 1-2471). Harmonogram 

navrhovaných prací pro rok 2016 je graficky znázorněn v tabulce č. 9. 

3.4.2 Rok 2017  

Pro rok 2017 navrhuji pokračování v dobývacích pracích na blocích 62. žíly  

24. patra, 4P a 1Z žíly 24. patra, 48. a 1Z žíly 23. patra a 1. zóny 21. patra. Tyto dobývací 

práce, započaté v průběhu roku 2016 budou postupně s dokončováním jednotlivých 

přípravných prací doplněny o dobývání odžilků 4. zóny severních křídel 20. a 21. patra 

(bloky 4BP-2085 až 4BP-2077, 4BP-2185 až 4BP-2177). Z přípravných prací bude nutno 

pokračovat v ražbách rozrážek a dobývacích komínů na odžilcích 4. zóny 20. a 21. patra 

(rozrážky RZ421-79 až RZ421-75 a komíny 4BP-
21

/20-85 až 4BP-
21

/20-75). V případě, že 

stav zásob a ekonomiky závodu Rožná I ukáže perspektivu v pokračování dobývání v roce 

2018, bude nutno zařadit do harmonogramu prací obnovu přístupových chodeb k zásobám 

1. zóny severního křídla 20. patra (PŠ4-202 a PŠ1-202) a ražbu komínů  

1-
20

/19-67 a 1-
20

/19-65.  

 Z komína 1-
20

/19-65 bude nutno vyrazit větrací mezipatrovou chodbu do výdušné 

jámy R6S. Tyto práce umožní bezpečné odvětrání dobývané oblasti a zahájení dobývání. 

Harmonogram navrhovaných prací pro rok 2017 je graficky znázorněn v tabulce č.10. 

3.4.3 Rok 2018 

Pro rok 2018 navrhuji dokončení dobývání na 1Z žíle 24. patra a odžilcích 4. zóny 

severního křídla 20. a 21. patra. Po dokončení příslušných přípravných prací v první 

čtvrtině roku navrhuji dobývací práce na blocích 1. zóny severního křídla 20. patra (bloky 

1-2057 až 1-2069).  

Případné další práce v roce 2018 nelze za současného stavu poznání zásob  

a ekonomických faktorů zodpovědně navrhnout. Harmonogram navrhovaných prací pro 

rok 2018 je graficky znázorněn v tabulce č.11. 



Bc. Tomáš Novotný: Koncepce využití průzkumných prací na dole Rožná I 

 

2015                                                                                                                                       Stránka 23 

 

Tabulka č. 9: Návrh harmonogramu prací na ložisku Rožná pro rok 2016 

Návrh harmonogramu prací pro rok 2016 
Dobývací práce 1Q 2Q 3Q 4Q 

4P-22139, 4P-22137         

4BP-22131, 4BP-22133         

62-23123         

62-23121         

48-23117         

1Z-23115, 1Z-23119         

62-24133         

62-24135         

62-24137         

62-24139         

62-24141         

1Z-24113, 1Z-24115         

4P-24113         

51-24117         

1-2171         

1-2169         

4BP,AN-2087         

4BP-2187         

Horizontální přípravy         

prodloužení PŠ4-212         

ražba RZ421-85         

ražba RZ421-83         

ražba RZ421-81         

ražba RZ421-79         

ražba RZ421-77         

Vertikální přípravy         

ražba 4BP-
21

/20-87         

ražba 4BP-
21

/20-85         

ražba 4BP-
21

/20-83         

ražba 4BP-
21

/20-81         

ražba 1-
21

/20-71         

obnova RZ421-99         

obnova RZ421-97         

obnova PŠ4-213         

obnova RZ421-89 až 93         

obnova PŠ4-202, PŠ1-202         
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              Tabulka č. 10: Návrh harmonogramu prací na ložisku Rožná pro rok 2017 

 

Návrh harmonogramu prací pro rok 2017 
Dobývací práce 1Q 2Q 3Q 4Q 

48-23117         

1Z-23115, 1Z-23119         

62-24133         

62-24137         

62-24139         

62-24141         

1Z-24113, 1Z-24115         

4P-24113         

1-2171         

4BP-2187         

4BP,4AN-2085         

4BP-2185         

4BP,4AN-2083         

4BP-2183         

4BP,4AN-2081         

4BP-2181         

4BP,4AN-2079         

4BP-2179         

4BP,4AN-2077         

4BP-2177         

1-2065         

Horizontální přípravy         

ražba RZ421-79         

ražba RZ421-77         

ražba RZ421-75         

Vertikální přípravy         

ražba 4BP-
21

/20-85         

ražba 4BP-
21

/20-83         

ražba 4BP-
21

/20-81         

ražba 4BP-
21

/20-79         

ražba 4BP-
21

/20-77         

ražba 4BP-
21

/20-75         

ražba 1-
20

/19-67         

ražba 1-
20

/19-65         

Obnovy         

obnova PŠ4-202, PŠ1-202         
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 Tabulka č. 11: Návrh harmonogramu prací na ložisku Rožná pro rok 2018 

 

Návrh harmonogramu prací pro rok 2018 
Dobývací práce  1Q 2Q 3Q 4Q 

1Z-24113         

1Z-24115         

4BP-2181         

4BP-2179         

4BP-2177         

4BP-2075         

4AN-2075         

4BP-2175         

1-2057         

1-2059         

1-2061         

1-2063         

1-2065         

1-2067         

1-2069         

Vertikální přípravy         

ražba 4BP-21/20 -75         

ražba 1-20/19-67         
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3.5 Návrh doprůzkumu zájmových oblastí 

Z harmonogramu navrhovaných dobývacích prací je patrné, že v průběhu roku 

2018 dojde k vyčerpání doposud vyhledaných ekonomicky využitelných zásob na ložisku 

Rožná. Vzhledem k tomu, že je zájem prodloužit těžbu nejméně do konce roku 2018, 

navrhuji provést doprůzkum v oblasti 1. zóny severního křídla 24. patra a v oblasti styku 

62. žíly a 1. zóny v jižním křídle 24. patra v oblasti bloků 62-24143 a 62-24145. 

 

3.5.1 Oblast 1. zóny severního křídla 24. patra 

V této oblasti byly dosud objeveny zásoby na izolovaném bloku 1-2477. Průzkum 

provedený severně od tohoto bloku na úrovni 24. patra byl negativní. Podobně byl 

průzkum s negativním výsledkem proveden na úrovni 22. a 23. patra v oblasti severního 

křídla 1. zóny.  

Dobývání osamoceného bloku 1-2477 by bylo možné pouze za předpokladu 

vyražení větrací mezipatrové chodby do výdušné jámy R6S v úrovni 23. patra. Tato 

mezipatrová chodba by ovšem výrazně zvýšila náklady a blok by nebyl ekonomicky 

rentabilní. Navrhuji proto provedení vrtných průzkumných prací v oblasti severně od bloku 

1-2477 směrem k výdušné jámě R6S. Případné nalezení zásob v této oblasti 

(předpokládané dobývkové bloky 1-2475, 1-2473, 1-2471, 1-2469) by umožnilo využití 

větrací mezipatrové chodby pro více bloků a tím i úsporu nákladů. 

K provedení vrtných prací bude možno využít podložní chodby PŠ-242. V první 

fázi navrhuji pět vrtných pozic. V každé pozici by byly provedeny tři dlouhé boční vrty 

směřující kolmo k předpokládanému průběhu 1. zóny. Vzhledem k předpokládané 

vzdálenosti 1. zóny od vrtných pozic navrhuji délku vrtů 50 m a sklon 15
o
, 30

o
 a 45

o
. 

Těmito vrty bychom získali komplexní přehled o vývoji zrudnění v oblasti 1. zóny severně 

od vyhledaných zásob na bloku 1-2477. V případě zjištění bilančního zrudnění by došlo 

k zahuštění sítě vrtů, upřesnění kontur zrudnění a následně by bylo možné projektovat 

přípravné práce nutné k zahájení dobývání.  

Návrh projektu vrtných průzkumných prací je znázorněn na obrázku č. 4. 
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Obr. 4. Návrh projektu vrtných prací v severním křídle 24. p.  
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3.5.2 Oblast předpokládaného styku 1. zóny a 62. žíly v jižním křídle  

24. patra 

V oblasti jižně od bloku 62-24141 byly provedeny vrtné průzkumné práce v úrovni 

24. patra. Vzhledem k malé vzdálenosti přístupové chodby PŠ1Z-245 od zájmové oblasti 

nebylo možno ověřit zásoby v horní části bloků. Průzkumné práce byly ukončeny.  

V roce 2014 byly zahájeny dobývací práce na bloku 62-24141. První mezipatrová 

chodba pod úrovní 23. patra zastihla uranové zrudnění s obsahem 0,157%. Zrudnění bylo 

poté ověřeno průzkumnou mezipatrovou chodbou v polovině výšky bloku. Navrhuji proto 

prodloužit ražbu mezipatrových chodeb směrem na jih do oblasti bloků  

62-24143 a 62-24145, popřípadě dále na jih do oblasti předpokládaného styku 62. žíly  

s 1. zónou.  

V případě nalezení zrudnění jižně od dobývaného bloku 62-24141 by průzkumné 

mezipatrové chodby mohly sloužit k odvětrávání nových dobývkových bloků.  
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4 NÁVRH KONCEPCE MIMOURANOVÉ ČINNOSTI NA 

LOŽISKU ROŽNÁ  

Bilanční dobyvatelné zásoby jsou již téměř vyčerpány. Podle předpokladu ukončí 

organizace výrobu uranu v průběhu roku 2018. Veřejným zájmem je udržení kolektivu 

pracovníků na ložisku i po roce 2018. Proto se přistupuje k realizaci několika projektů 

mimouranové činnosti. Mezi ně patří ražba Odvodňovací štoly R3 a Podzemního 

průzkumného pracoviště Bukov pro vědecké účely v rámci aktivit SÚRAO.  

Nové projekty Diamo s. p. vyžadují odbornou způsobilost při realizaci hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Pracovníky lze snadno na tyto práce 

přeškolit a práce realizovat.  

4.1 Podzemní výzkumné pracoviště Bukov 

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je pilotní projekt Správy úložišť jaderného 

odpadu (dále SÚRAO) na kterém se podílí Diamo s. p. Pro potřeby tohoto projektu Diamo 

realizuje ražbu systému důlních chodeb v důlním poli 12. patra jámy Bukov, které budou 

sloužit k vědeckým účelům. 

SÚRAO vzniklo v roce 1997. Organizaci zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu, 

kterému to ukládal atomový zákon č.18/1997 Sb. (§ 26). SÚRAO dostalo od Vlády České 

republiky zadání pro výběr dvou kandidátních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného 

odpadu za účasti dotčených obcí. Výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného 

odpadu je zdlouhavý a namáhavý proces. 

 Tento projekt si klade za cíl získat informace o horninovém masívu z hlediska 

vhodnosti použití pro případné budoucí uložení jaderného odpadu v podobných úložních 

podmínkách. Je nutné ověřit parametry krystalických hornin Českého masivu 

v předpokládaných hloubkách uložení 500 – 900 m pod povrchem. Dále je důležité získat 

poznatky o charakteru jednotlivých metod ukládání. 

 Ražba průzkumného překopu BZ-XII(J) byla zahájena v roce 2013. Do konce roku 

2014 bylo vyraženo 316,5 m v profilu 9,2 m
2
. Ve staničení 238 m byla vyražena vrtná 

komora pro realizaci jádrového vrtu o délce 150 m, jehož účelem bylo upřesnění 
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geologické situace, zmapování styku migmatitizovaných rul a amfibolitů [4]. 

 Předpokládaný termín dokončení ražby výzkumného pracoviště je konec roku 

2015. 

4.2 Odvodňovací štola R3 

Po ukončení hlubinné těžby na lokalitě Rožná se budou důlní prostory likvidovat 

zatopením. Je proto důležité řešit problematiku čištění důlních vod a v budoucnu jejich 

vrácení do veřejné vodoteče. 

Ražba odvodňovací štoly byla zahájena v roce 2014. Celková délka je projektována 

na 1 525,715 m, hrubý profil ražby je 7,7 m
2
 a sklon +1,27 mm/m. Je ražena jako 

horizontální důlní dílo z povrchu v areálu Chemické úpravny. Ražba je nasměrována mezi 

ohlubeň a 2. patro jámy R3.  

Výztuž tvoří ocelové komplety s roztečí 0,8m. Z vnější strany výztuže se celý profil 

paží železobetonovými pažínkami. Volné prostory jsou vyplněny rubaninou a betonem. Po 

vyražení štoly budou demontovány veškeré technologické sítě i kolejový svršek. Na závěr 

budou stěny injektovány betonovou směsí. Do počvy se zabetonuje nová kolejová dráha na 

ocelových pražcích a zhotoví se odvodňovací kanál. 

Pro ražbu odvodňovací štoly je nutné ve vzdálenosti 571 m od portálu vyrazit 

propojovací komín s povrchem. Po vyražení bude komín sloužit pro přívod elektrické 

energie z povrchové trafostanice a budou tudy odváděny výdušné větrné proudy z čelby 

důlního díla. Po vyražení odvodňovací štoly bude propojovací komín vybaven potrubím 

pro čerpání a dekontaminaci důlních vod. 

Předpokládaný termín dokončení všech prací je rok 2020 [5]. 
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ZÁVĚR 

V posledních deseti letech probíhal na ložisku intenzivní vrtný průzkum, jehož 

pomocí bylo vyhledáno 84,7 tuny U. Výsledky průzkumu spolu s vyhledanými zásobami 

z předešlých období stanovily celkové množství zásob na ložisku Rožná k 1.1.2015 na 

566,4 tuny U. Z toho je na základě kondic vyhodnoceno 312,1 tuny U ekonomicky 

využitelných zásob. 

Posouzením všech dílčích parametrů byly vyčleněny zásoby 225,5 tuny U na 

dobývkových blocích, které lze racionálně vydobýt. Z vypracovaného harmonogramu 

dobývacích prací vyplývá, že zásoby uranové rudy na ložisku by mohly být dotěženy  

v 1. polovině roku 2018. Termín dotěžení je přímo závislý na postupu porubní fronty, 

objemu zásob uvnitř jednotlivých dobývkových bloků a může být průběžně upravován. 

Paralelně s dobývacími pracemi byly na ložisku zahájeny práce na ražbě Odvodňovací 

štoly R3 a Výzkumného pracoviště Bukov pro vědecké účely v rámci aktivit SÚRAO. Tyto 

mimo uranové činnosti by měly částečně využít dobývací prostor a technické zázemí 

ložiska po ukončení těžby. 

V závěru mé práce bych chtěl poděkovat hlavnímu inženýrovi Dolu Rožná I  

Ing. Petrovi Křížovi, Ph.D., vedoucímu střediska geologie Mgr. Jaromírovi Jelínkovi  

a vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Pavlovi Zapletalovi, Ph.D. za čas, rady, 

trpělivost a cenné informace, které mi věnovali. 
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