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Anotace 

Cílem práce je zmapovat loţiska uranových rud v ČR a analyzovat jejich předpokládané 

zásoby v závislosti na rentabilitě těţby a světových cenách uranu. S ohledem na spotřebu 

naší jaderné energetiky je nutné stanovit čas, po který je moţné se zásobami počítat 

v případě, ţe by se stal zahraniční uran nedostupný.  
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Summary 

 

The aim this work is to monitor the uranium ore deposits in the Republic and to analyze 

their estimated reserves, depending on the profitability of mining uranium and world 

prices. With regard to the consumption of our nuclear energy is necessary to determine the 

time during which the stocks can be counted if it was foreign uranium unavailable. 
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ÚVOD 

Od rozvoje lidské společnosti nelze oddělit získávání nerostných surovin. Jsou 

bohatstvím zcela konkrétní země, od něhoţ se odvíjí řada průmyslových odvětví 

a soběstačnost státu. Nerostné suroviny jsou ve velké míře předmětem vývozní politiky 

státu, lze říci strategickým odvětvím národního hospodářství.  

Otázka uranu vyvolává u nás řadu spekulací a pochybností, zejména v souvislosti 

s minulým obdobím těţby a vývozu do SSSR, kdy se rozhodnutí naší vlády plně 

podřizovala strategické vizi sovětské. Teprve v nedávné době se objevila řada důkazů 

svědčících o manipulativních praktikách vůči naší vládě ze strany vládních představitelů 

SSSR, o jejich zájmech, majících vztah k uranu a jeho těţbě u nás. Ţe toto poddanství 

nemělo v dějinách obdoby a ţe jsme se touto dlouhodobou spoluprací podepsali na studené 

válce, nemusíme připomínat. Smutným pomníkem jsou rozsáhlé ekologické škody, na 

jejichţ zmírnění nyní stát vynakládá velké mnoţství finančních prostředků a odborníci 

varují, ţe se situace nezmění dalších několik desítek let.  

Pokud si je člověk vědom svých limitů ve vztahu k přírodě a lidem, pak je jeho 

činnost v souladu s udrţitelností ţivota. Domnívám se, ţe tyto otázky nikdy nebudou 

zodpovězeny beze zbytku a je dobře, pokud budou znovu nastolovány a diskutovány pod 

různými úhly pohledu. Rád bych alespoň malým dílem prostřednictvím své bakalářské 

práce přispěl k takové diskusi, a to na akademické půdě Hornicko-geologické fakulty 

v Ostravě.  

Historie uranu u nás začala v Jáchymově, ve štolách Krušných hor, kde horníci 

hledající stříbro, vzali do rukou poprvé černý nerost. Po několik století pro ně byl 

kamenem smůly (smolka), který byl předzvěstí úbytku stříbra. Z jejich pohledu nebyl 

k ničemu, tak s ním zahazovaly vyrubané štoly. Tehdy nemohli tušit, ţe obsahuje 

nejstrategičtější surovinu všech dob. Uran. 

V polovině 19.stolení se uran stal hledanou surovinou pro výrobu barev. Tyto barvy 

dávaly sklu podivuhodnou zářivost. Jáchymovská uranová ruda poslouţila i manţelům 

Curiovým k objevu radioaktivních prvků a profesoru Hahnu k objevu štěpení atomových 

jader. Lidstvo postupně zjistilo, jak velké síla je ukryta v uranu. 
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Druhá světová válka ještě neskončila a sovětská armáda přivezla s sebou do 

Jáchymova geology. Těsně po válce si Rusové Jáchymov „přivlastnili“, spolu s veškerými 

uranovými materiály, zejména barvivy do skel. Hnala je touha po atomové zbrani. 

Potřebovali uran na nukleární výzkum a sestrojení atomové bomby. V té době byli 

Američané o čtyři roky napřed. Rusové věděli, ţe při vojenském konfliktu by neměli 

ţádnou šanci bez atomové zbraně. Tím přichází nástup studené války, vrcholí jaderné 

zbrojení. Je ohromný hlad po uranu. Uran byl těţen z našich loţisek v obrovském 

mnoţství. Spolupráce se Sovětským svazem vrhá však velký stín na toto odvětví. 

Docházelo k bezohlednému ničení přírody, přičemţ následky budou provázet několik 

dalších generací. Nutno podotknout, ţe ani ekonomicky se nám to nevyplácelo.  

V roce 1989 přišla sametová revoluce a konec studené války. Sovětský svaz se 

rozpadl, uranu je najednou přebytek, doly se zavírají a není ani kam vyváţet. V celém 

světě těţba uranu radikálně klesá, protoţe se přestalo zbrojit. Na palivo pro elektrárny se 

vyuţívají jaderné hlavice. Ve světě jsou tedy k dispozici obrovské zásoby uranu pro 

jaderné elektrárny, především z Ruska. Světová těţba uranu klesla na minimum, a to trvá 

dodnes. Zásoby se ale přesto ztenčují. 
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1 URAN 

 Uran je kov, patřící mezi aktinoidy. Aktinoidy jsou chemické prvky, jejichţ 

atomové číslo je v intervalu od 90 do 103. Nejvýraznější vlastností uranu je jeho 

radioaktivita. Při radioaktivním rozpadu vzniká radioaktivní záření.  

  

1.1 Objev uranu 

 Uran objevil v roce 1789 chemik Martin Heinrich Klaproth, ale v čisté formě ho 

izoloval aţ v roce 1848 Eugene Melchior Peligot. V roce 1896 objevil radioaktivitu u solí 

uranu Henri Becquerel. Francouští fyzikové Pierre Curie a Marie Curie přispěli výraznou 

měrou k objasnění podstaty radioaktivity.  

 Uran se stal prvním chemickým prvkem pojmenovaným podle planety Uran, která 

dostala své jméno podle boha Urana z řecké mytologie. 

 

1.2 Fyzikální a chemické vlastnosti uranu 

  V čistém stavu je uran stříbřitý lesklý kov, který se na vzduchu pokrývá vrstvou 

oxidů. Prášek uranu je samozápalný. Není to příliš tvrdý kov, za obyčejné teploty jej 

můţeme kovat nebo válcovat. Křehkým se stává zahříváním a při zvyšování teploty 

nabývá plasticity. 

 Uran má vysokou měrnou hustotu, a tím se řadí k nejtěţším prvkům periodické 

soustavy. Je zhruba o 70% těţší neţ olovo. Právě vysoká hustota uranu je příčinou pro jeho 

nejaderné vyuţití. 

 V přírodě se uran vyskytuje ve směsi izotopů. Nejznámější rudou je uraninit 

(smolinec) U3O8.  

  Čistý uran se nejčastěji získává z fluoridu uraničitého UF4 redukcí vápníkem nebo 

hořčíkem (Přehled středoškolské chemie 1990).  
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1.3 Uranové rudy 

Nejznámější a také nejdůleţitější rudou je uraninit (česky smolinec) U3O8, druhou 

nejčastěji vyuţívanou rudou je coffinit USiO4. Z dalších rud jmenujme alespoň autunit, 

torbenit. 

 

1.4 Historie využití 

1.4.1 Před objevem radioaktivity 

 Uţ v roce 79 př. n. l. se pouţíval uran k barvení glazur v Itálii. V České republice, 

zvláště v Jáchymově, pouţívali uran skláři k barvení glazur a skla.  

 

1.4.2 Po objevení radioaktivity 

 Po objevení radioaktivity uranu se začaly izolované prvky, a to polonium a o něco 

později rádium, vyuţívat v lékařství. Krátce předtím objev rentgenových paprsků zapříčinil 

velký pokrok v diagnostice a tím i léčbě. Pro účely jaderného průmyslu se začal uran 

vyuţívat aţ po druhé světové válce. První jaderná elektrárna byla zprovozněna v roce 1954 

v Obinsku v SSSR. (http://cs.wikipedia.org). 

 

1.5 Současné využití 

1.5.1 Současné využití – energetické 

 Z uranu a plutonia se štěpením přírodních nebo uměle připravených jader atomů 

prvků ze skupiny aktinoidů získává jaderná energie. Ta je základem součastné jaderné 

energetiky. Jako jaderné palivo se nejčastěji pouţívá oxid uraničitý UO2, plutoničitý PuO2 

nebo jejich směsi, které jsou ve formě palivových proutků nebo kazet. Oxidy namísto 

čistých kovů jsou pro výrobu výhodnější z hlediska jejich fyzikálních vlastností. Stupeň 

obohacení paliva štěpnými izotopy je závislý na typu pouţitého reaktoru. Jako materiál 

palivových kazet se pouţívá antikorozní ocel nebo jeho speciálně zhotovené slitiny 

s výrazně vyšší teplotou tání a varu a dalšími výhodnými vlastnostmi (Dubšek 1994). 

http://cs.wikipedia.org/
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 V jaderných reaktorech probíhá řízená řetězová reakce. Rozpadem štěpných 

izotopů vznikají fragmenty štěpení (nové prvky) a neutrony, které jsou nositeli značné 

energie. Ta se uvolňuje jako teplo, které vzniká sráţkami fragmentů s atomy paliva 

(dochází k řetězové reakci, to je štěpení jader dalších atomů). 

 Po jistou dobu (nejčastěji pět let) se musí pouţité palivo chladit, aby se rozpadly 

některé nově vzniklé izotopy s krátkým a střední poločasem rozpadu a sníţila se tak 

radioaktivita paliva. Kaţdá země si upravuje nakládání s palivem, neboť pouţité palivo 

bývá radioaktivní po velmi dlouhou dobu (minimálně stovky tisíc let). Nakládání 

s pouţitým jaderným palivem je velkým otazníkem budoucnosti jaderné energetiky. Vědci 

předpokládají v budoucnosti vyuţití recyklace vyhořelého paliva (http://geologie.vsb.cz). 

 

1.5.2  Současné využití – vojenské 

 Koncem druhé světové války bylo zneuţito jaderné reakce pro výrobu zbraní. 

V této souvislosti se hovoří o počátku atomového věku a otevření  „Pandořiny skřínky“. 

 6. srpna 1945 byla na japonské město Hirošima svrţena atomová bomba a o tři dny 

později další na město Nagasaki, coţ vedlo k japonské kapitulaci a konci druhé světové 

války. Způsobily okamţitou smrt asi sto tisíc lidí, další desítky tisíc lidí byly zraněny a 

mnoho dalších zemřelo později na následky ozáření. Při jaderném výbuchu se uvolní velké 

mnoţství energie různých typů, jako tlaková vlna, tepelné a ionizující záření, 

elektromagnetický impulz, a nově vzniklé radioaktivní látky. 

 Dalšími jadernými zbraněmi jsou vodíkové a neutronové bomby. Jde o silné 

exotermické reakce s uvolněním energie, zejména rentgenových paprsků. První vodíková 

bomba byla odpálena v USA v roce 1952 a v současnosti tyto zbraně vlastní také Velká 

Británie, Rusko, Čína, Francie, Indie, a moţná i Izrael. U neutronových bomb nejničivěji 

působí ionizující záření neutronů s vysokou energií, které má smrtelné účinky pro ţivé 

organismy. 

 V případě tzv. špinavých bomb je výbuch způsoben klasickou trhavinou, a ten 

rozhází štěpný materiál po okolí. Tuto bombu lze vyrobit relativně snadno a levně, v čemţ 

spočívá jejich nebezpečí (http://geologie.vsb.cz). 
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 Pro vysokou hustotu uranu a snadnou vznětlivost a relativně nízkou cenu se 

vyuţívá ochuzený uran k výrobě super rychlých střel. Jeho radioaktivita je sice nízká, ale 

pokud se dostane dovnitř těla, účinky se násobí (http:cs.wikipedia.org). 

 

1.5.3 Současné využití – lékařské a ostatní 

 Po izolování radia v roce 1898 paní Marií Curie–Sklodowskou a jejím manţelem 

Pierrem se vyuţíval tento chemický prvek pro léčení rakovinových nádorů, ale aţ do druhé 

světové války šlo o mimořádně drahou metodu léčby, i kdyţ téměř jedinou známou (Horák 

2000). 

 I v současnosti je radioterapie hlavní léčebnou metodou některých typů nádorových 

onemocnění. Uměle připravené radionuklidy s krátkým poločasem rozkladu se v medicíně 

vyuţívají pro lokalizaci nádorů a pro diagnostiku některých onemocnění.  

 Dalším vyuţitím radioaktivních materiálů je měření vlastností některých látek 

pomocí Mossbauerova spektroskopie. Na podobném principu jsou zkonstruovány ionizační 

hlásiče poţárů. V medicíně se pouţívají radioaktivní látky při sterilizaci zdravotnických 

materiálů a prostředků (http://astronuklfyzika.cz). 

1.5.4 Nejaderné využití 

 Barvení skla a keramických glazur pomocí uranu, které má u nás velkou tradici, se 

pouţívá v omezené míře dodnes. Jedná se zvláště o uranovou ţluť, která je zajímavá 

fluorescencí a změně barvy v dopadajícím a procházejícím světle.  

 Tzv. ochuzený uran s vysokou měrnou hmotností při malém objemu se vyuţívá 

k výrobě zátěţí, závaţí a k výrobě protipancéřové munice. Vzhledem k toxicitě uranu se 

v mezinárodním měřítku jedná o zákaz tohoto vyuţití. 
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2 VÝSKYT LOŽISEK 

Uran byl často přemísťován horninami, a to procesy endogenními a exogenními, 

a opětovně vracen do procesů sedimentogenních, metamorfních a magmatogenních. Proto 

se uran vyskytuje v mnoha typech loţisek v zemské kůře. Sloţitost této problematiky má 

za následek nejednotnost v klasifikaci morfogenetických typů loţisek uranu. Uranový 

průmysl uznává klasifikaci loţisek podle geologického prostředí vypracovaný Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii (MAAE). Morfogenetické typy loţisek světa: 

unconformity (rozhraní různých geologických prostředí), uranonosné pískovce, 

uranonosné konglomeráty, ţilná loţiska, koplex brekcií, loţiska v intruzivních horninách, 

uranonosné fosfáty, komínové kolapsové brekcie, vulkanogenní loţiska, připovrchová 

loţiska, kontaktně metastatická loţiska, metamorfogenní loţiska, uranonosné uhlí, černé 

břidlice.  

 

2.1 Výskyt v mořské vodě 

V mořské vodě byla zjištěna relativně velká koncentrace uranu, přesto jeho získávání 

z vody se neplánuje, neboť není efektivní. 

 

2.2 Výskyt v uhlí  

Důvodem, proč tepelné elektrárny uvolňují do ovzduší mnohem víc radioaktivity neţ 

elektrárny jaderné, je poměrně vysoký obsah uranu v uhlí. Podle vědců by se z uhlí mohla 

získávat podstatná část světové spotřeby uranu. 

 

2.3 Výskyt ve světě 

Uranové rudy se ve velkém mnoţství vyskytují v Kanadě, Austrálii, USA, Nigérii, 

Kongu, Zairu, Namibii, Rusku, Uzbekistánu, Kazachstánu. Nové významné loţisko bylo 

nedávno objeveno v Guineyi (2007). Zásoby uranových rud by při součastné spotřebě 

vystačily na 260 let i v případě velkého rozvoje jaderné energetiky. 
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1 Austrálie 969 

2 Kazachstán 622 

3 Kanada 439 

4 Jiţní Afrika 298 

5 Namibie 213 

6 Rusko 158 

7 Brazílie 143 

8 Česká republika 115 

9 USA 102 

10 Uzbekistán 93 

        

Tabulka č. 1 Předpokládané zásoby uranu v tisících tunách (http://exporter.ihned.cz). 

 

2.4 Výskyt v Evropě 

Evropě se uran těţí nebo těţil v Sasku, v Anglii, v Rumunsku, na Ukrajině a v České 

republice. 

 

2.5 Výskyt ložisek v ČR 

V české republice se vyskytují převáţně dva typy loţisek (uranonosné pískovce 

a ţilná loţiska). Na celkové vytěţené produkci mají podíl uranonosné pískovce 27,9 % 

a ţilná loţiska 72,1 %. 
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Obr. č. 1 Významné lokality těžby a zpracování uranové rudy (www. Proatom.cz) 

 

2.5.1 Ložiska moravské rudní oblasti  

 Uranová loţiska jsou lokalizována ve dvou tektonických blocích - moravském a 

ţeleznohorském. Rudní výskyty uranu jsou koncentrovány a vázány na velké tektonické 

zóny, které mají souhlasný sklon a směr s okolními horninami. Uranová mineralizace je 

tvořena rudami kalcit-chlorit-uranového sloţení, ve kterém hlavními uranovými minerály 

jsou smolinec a coffinit (Arapov et al. 1984).  

 Oblast obsahuje velké loţisko Roţná, dále se tam nacházejí významná loţiska 

střední velikosti Olší, Brzkov. Mezi malá loţiska patří Bernardov, Březinka, Licoměřice, 

Chotěboř, Slavkovice, Škrdlovice, Polná a Věţnice, Jasenice-Pucov. Další rudné výskyty 

jsou Rudov, Běstvina, Pukšice, Sv. Anna, Vysoké, Nová Ves, Tasov, Lačnov, Líšná, 

Hamry, Kuklík-Chobot, Dalečín sever a jih, Písečná, Ţdánice, Korouţné, Rašov, Zhoř, 

Běleč II (Rudné a uranové hornictví ČR 2003).  
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2.5.2 Ložiska západočeské rudní oblasti  

Západočeská rudní oblast se rozkládá v severní části západočeského tektonického 

bloku. Území se stalo významnou oblastí v létech vrcholu uranové těţby. Na 

severovýchodě hranici tvoří mariánskolázeňský zlom, na západě je oblast ohraničena státní 

hranicí České republiky. Vznik uranových rud probíhal aktivním vývojem mineralizace. 

Mnoţství minerálů je na jednotlivých loţiscích rozdílná. Celkově převládají minerály 

dorudního a porudního-křemenného stádia mineralizace. Uranové minerály jsou tvořené 

coffinitem, zřídka branneritem. Všechny ţíly mají severojiţní směr (Arapov et al. 1984). 

 V území se nacházejí významná loţiska střední velikosti Zadní Chodov, Vítkov II, 

Dyleň. Další podstatným rudným polem  Slavkovkého lesa je Honí Slavkov. Mezi malá 

loţiska patří Kladská, Svatá Anna. Další rudné výskyty jsou Lobzy, Smrkovec, Prameny, 

Kynţvart, Dolní Ţandov, Stará Voda, Panský vrch, Cech sv. Víta, Skelná Huť, Michalovy 

Hory, Lhota, Lom u Stříbra, Horní Ves, Svatý Kříţ, Vítkov I, Oldřichov, Pernolec, Píšťany 

aj (Rudné a uranové hornictví ČR 2003).  

 

2.5.3 Ložiska středočeské rudní oblasti  

Středočeská rudní oblast zahrnuje uranová loţiska na hranici dvou tektonicky 

rozdílných oblastí: tepelsko-barrandienské a moldanubické. Délka této rudní oblasti 

dosahuje 120 km a šířka 60 aţ 70 km. Ţíly mají ve středočeské oblasti severovýchodní 

směr, v jáchymovské oblasti severozápadní směr. Geologická stavba oblasti je sloţitá. Pro 

středočeskou rudní oblast je charakteristická hydrotermální mineralizace. V rudách se zde 

vyskytuje zlato, molybden, stříbro a polymetalické rudy. Uranová mineralizace, většinou 

karbonát-smolincová, je rovněţ rozšířená (Arapov et al. 1984). 

Tato oblast obsahuje rudné pole Příbram, které patří k největším ţilným loţiskám 

uranu na světě. Středně velké loţisko Mečichov. Malá loţiska Předbořice, Ústaleč, 

Damětice. Další rudné výskyty jsou Mníšek, Nová Ves pod Pleší, Rýmaně a Malá 

Hraštice, Lill, Radětice, Vrančice, Heřmaničky, Kojetín, Kovářov, Pechová Lhota, Velká, 

Novotniky, Újezd, Řesanice, Těchonice, Nalţovské hory, Nahošín, Černíč, Vlkonice, 

Tedraţice, Puchverk, Lipová Lhota, Dlaţov, Neusluţice (Rudné a uranové hornictví ČR 

2003). 
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2.5.4 Ložiska krušnohorské rudní oblasti  

Krušnohorská rudní oblast se rozkládá v severozápadní části Českého masívu. 

Zahrnuje hydrotermální loţiska české části Krušných hor (Potůčky, Princ Evţen, Sejfy aj.), 

Slavkovského lesa (Zdař Bůh, Barbora, Leţnice aj.), sokolovské (Odeř, Hroznětín, 

Ruprechtov aj.) a chebské pánve (např. Kocourek). V oblasti se nachází řada uranových 

loţisek, z nichţ jmenujme alespoň arzenikovou a sulfoarzenidovou mineralizaci, 

fluoritovou mineralizaci (Vrchoslav, Moldava), hydrotermální Fe-Mn a exogenní uranová 

loţiska.  

V této lokalitě je loţisko světového významu Jáchymov. Jeho rozloha je 45 km
2
 a 

nachází se v  jihozápadní části Krušných hor v protnutí dvou hlubinných zlomů 

jáchymovského a krušnohorského. Mineralizace je uloţená v ţílách jitřních a půlnočních 

(Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

Charakteristickou zvláštností jáchymovského loţiska je společný výskyt uranové a 

stříbro-vizmut-nikl-kobaltové mineralizace. Z uranových minerálů kromě smolince 1 a 2 je 

ve velmi nepatrném mnoţství přítomen generovaný smolinec 3 a coffinit 2. Smolinec se 

v ţílách vyskytuje v oválných nebo nepravidelný plochých čočkách, které se seskupují 

v rudné sloupy orientované vertikálně, šikmo nebo horizontálně (Arapov et al. 1984). 

 

2.5.5 Ložiska severočeské rudní oblasti 

Loţiska severočeské rudní oblasti se rozkládají v severozápadní části České křídové 

pánve, která je charakteristická vrstvami mořských sedimentů, obsahujícími ve značném 

mnoţství organickou hmotu a písčito-jílovité usazeny.  

Rudní oblast v severních Čechách je největší loţisková oblast v ČR se zásobami 

uranu nejméně třicetinásobně většími v porovnání s Jáchymovem. Je zajímavá tím, ţe jako 

v jediné oblasti se neprojevila radioaktivita na povrchu a je to zatím poslední objevené 

loţisko na našem území. Loţisko uranové rudy se nachází na území od Mimoně přes Stráţ 

pod Ralskem do rašelinových Lázní Kundratic. Leţí ve vodorovných polohách asi 200m 

pod povrchem a jeho mocnost se pohybuje od decimetrů do několika metrů. Uranové a 
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uranonosné minerály leţí převáţně v křídových pískovcích. Jsou zastoupeny uranovými 

černěmi, vzácněji se vyskytuje smolinec, uranonosný zirkon, ningyoit, coffinit, brannerit 

a davidit. Značná část naleziště patří do vojenského prostoru Ralsko. K objevení 

severočeského uranového loţiska přispělo objevení uranového loţiska na území tehdejší 

NDR nedaleko našich hranic. 

Na počátku se objevily značné technické potíţe se silnými přítoky podzemních vod. 

Pro představu lze uvést, ţe během deseti let bylo z šachet odčerpáno 95 mil. m
3
 

podzemních radioaktivních vod, které po dekontaminaci od radioaktivních látek byly 

vypouštěny do říčky Ploučnice. Experimentálně zde byla pouţita hydrochemická těţba, 

která spočívala ve vtlačování silně kyselých roztoků do vrtů, kde docházelo ke kontaktu 

s uranovou rudou a rozpouštěním uranu. Ten se dalšími vrty ve formě kyselých výluhů 

vyčerpával na povrch. Z výluhů byl uran vysráţen a připraven k dalšímu zpracování. 

Náklady na experimentální těţbu byly niţší v porovnání s klasickou hornickou těţbou. 

Bohuţel dopady na ţivotní prostředí byly obrovské. Objevily se dokonce kontaminace 

pitných vod ve Stráţi pod Ralskem (Lepka 2003). 

Nejznámější rudná velká loţiska jsou Hamr, Stráţ pod Ralskem, Osečné-Kotel, 

Tlustecký blok. Na území se nacházejí významná loţiska střední velikosti: Jetřichovice, 

Heřmánky, Mimoň, Hvězdov, Holičky, Břevnice, Křiţany a uranový výskyt Rádlo. 

 

2.5.6 Ostatní uranová ložiska 

Kromě popsaných loţisek základních uranových rudních oblastí se na našem území 

vyskytují další menší loţiska:  

a) Ložiska jihočeské rudní oblasti 

Na tomto území máme středně velké loţisko Okrouhlá-Radouň u Jindřichova Hradce 

a výskyt malého významu Nesluţice. Výskyt zrudnění jde do hloubky 650 m. Z uranové 

mineralizace lze zmínit coffinit, uraninit a brannerit. Výplň rudných zón tvoří jíl 

a karbonáty. 
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b) Ložiska krkonošsko-jizerské oblasti a Ještědského pohoří 

Zrudnění na tomto území je ve svorech a fylitech. Ţilnou výplň tvoří křemen, 

karbonáty i baryt. Nachází se tam rudná mineralizace tvořená pyritem, arzenopyritem a 

hematitem. Mineralizace uranu je tvořena uraninitem, uranovými slídami a černěmi, 

gumitem. Zrudnění sahá maximálně 240 m pod povrch a má podobu čoček o velikosti 

desítek m
2
. 

Nejznámější rudná malá loţiska jsou Lampertice, Rybníček, Radvanice. Další 

uranové výskyty jsou Příchovice, Harrachov, Medvědín, Přehrada, Černý důl, 

Markoušovice, Svatoňovice. 

 

c) Ložiska Orlických hor 

Toto území má malé loţisko Říčky a těţený výskyt Kamenec, kde bylo objeveno 

zrudnění aţ do hloubky 100 m. V Říčkách by mohlo být zrudnění podle předpokladů do 

hloubky 300 m. 

 

d) Ložiska Rychlebských hor 

V této oblasti se nachází malé loţisko Zálesí. Rudné výskyty má Bílá Voda a Jelení 

vrch. Zrudnění je tam převáţně ţilní nebo v drcených horninách, a to v čočkových 

útvarech. Nacházejí se zde minerály uranu jako uraninit, uranové černě a slídy. Rudná 

mineralizace je zastoupena chalkopyrity, hematity, galenity, sfalerity i ryzím zlatem 

(Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

 



Daniel Bednář: Moţnosti těţby a vyuţití uranu v ČR 

2011  14 

 

 

Obr. č. 2 Podíl oblastí na celkové produkci uranu (www. Proatom.cz). 
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3 PROCES VÝROBY URANU 

3.1 Geologický průzkum 

Vyhledávání a průzkum začal v letech 1946. Začalo se v oblasti Jáchymova. V roce 

1947 se provedl výzkum v Příbrami a západních Čechách. V průběhu první poloviny 

padesátých let byly prozkoumány mnohé významné oblasti Čech a západní Moravy. Pak 

uţ v blízkém časovém horizontu byla prozkoumána většina území naší země. Co se týče 

uranu, naše území je velice dobře prozkoumáno. V začátcích průzkumu loţisek uranu bylo 

vytvořeno mnoho pracovních skupin v různých částech území. Cílem bylo v co nejkratší 

době zmapovat předběţná významná území, která by mohla být vhodná pro těţbu.  

Strategie byla velice moudrá. Nezačínalo se na velkých územích, ale na místech, kde se 

předpokládala uranová mineralizace. Jednalo se o místa odvalů starých dolů (např. 

Jáchymov). Na těchto odvalech prováděl technik měření v terénu s mobilním radiometrem, 

který mu ukazoval gama záření. Později se přišlo na zefektivnění této činnosti v podobě 

automobilu, který mohl měřit na větších územích i za pohybu, ale jen v méně sloţitých 

terénech. Další urychlení průzkumu území přišlo s pouţitím leteckého radiometrického 

průzkumu, který vedl k předběţnému nálezu a loţisek uranu v podkrušnohoří. 

Nejdůleţitější metoda průzkumu lokalit byla metoda vrtů. Zvýšení přesnosti průzkumů 

přišlo aţ se zavedením hlubinné detekce záření s citlivějšími přístroji a vyššími dosahy 

hloubek. Vzorky z těchto vrtů putovaly do laboratoře, kde se prováděl rozbor 

mineralogický, geochemický a radiometrický. Průzkum přinesl nečekané výsledky, moţná 

i díky celkovému nárůstu mnoţství vrtů a rozvoje laboratorních metod. Vznikaly uţ 

celkem přesné prognózy pro rozvoj tohoto odvětví s upřesněním geologických map 

perspektivních oblastí.  
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Obr. č. 3 Financování průzkumných prací (Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

 

Veškerý průzkum začíná vědeckovýzkumnou prácí s vyčleněním perspektivních 

oblastí, kde by mohl být uran. Jde o předpoklady a geologické prognózy opírající se o 

metodu analogie uţ známých loţisek s jinými. Pak přichází konkrétní vyhledávací práce 

loţisek, kdy se ověří nebo neověří předpoklady pomocí měření, vrtů a různých rozborů. 

Cílem průzkumných prácí na loţisku je ověřit prostorovou pozici loţiska a jeho 

geologickou stavbu a zjistit kvantitativní a kvalitativní parametry zásob, které by mohly 

vést k zahájení těţby a vytěţení loţiska. Nezbytné v této fázi jsou výpočty, kdy se musí 

brát v úvahu ztráty a znehodnocení těţené suroviny dobýváním, dopravou a úpravou. Tyto 

výpočty jsou nezbytné k studii technicko-ekonomických podmínek místa. Tím se 

dostáváme k hlavnímu problému ekonomické vytěţitelnosti loţiska. Ta závisí na ceně 

uranu na trhu. Můţe se stát, ţe loţisko, které dlouhá léta nebylo moţné vytěţit z důvodu 

příliš velkých nákladů na vytěţení, se časem díky vzrůstu ceny uranu stane bilančně 

přitaţlivé.  

 

3.2 Otvírka ložisek   

Existuje mnoho morfologicko-genetických typů loţisek, která se liší způsobem 

otvírky. Hlavními rozhodujícími faktory jsou rozloha loţiska, hloubka zrudnění, dobývací 

metoda a hydrogeologické prostředí. Podstatným faktorem je stav terénu nad a v okolí 
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loţiska i existence případných starších důlních děl v této lokalitě. Hlubinné loţisko je 

moţné z povrchu zpřístupnit pomocí jam, štol a ramp. Je výhodné vyhloubit dvě jámy a 

spojit je třeba přechodem. Zabezpečí se tím větrání, kdy jedna jáma je vtaţná a druhá 

výdušná. 

Častý postup při otvírce je vyhloubení svislých těţních a slepých jam (např. uranové 

loţisko východočeského uhelného revíru). Jámy jsou propojeny překopy. 

Otvírka příbramského loţiska spočívala v kaskádovitých soustavách jam.  

Další, méně častý způsob otvírky, byl proveden pomocí štol v Hornoslavkovsku a 

Jáchymovsku vzhledem k členitosti místa.  

V dole Abertamy byla otvírka uskutečněna štolou i jámou. 

 

3.3 Ražení důlních děl 

Raţení průzkumných jam slouţí k zpřístupnění loţiska. Jejich hloubka se z počátku 

pohybovala v desítkách metrů, výjimečně přes sto metrů. Jámy musely být vyztuţeny 

dřevěnou rámovou výztuţí. V počátcích uranové těţby jámy měly obdélníkový půdorys, 

ale uţ koncem padesátých let se hloubily s kruhovým průřezem o obsahu 15,2 m
2
. Jáma 

měla uţ betonovou výztuţ silnou 20 cm a obsahovala dvě klece, lezní a strojní. V ní se 

nacházely kabely a vzduchové a vodní potrubí. Vzduchové potrubí slouţí k větrání dolu. 

Jednak ke vhánění čerstvého vzduchu a jednak k odvádění zplodin a radonu. Vodní potrubí 

slouţí k odvodu podzemních vod, které se  pod zemským povrchem vyskytují. 

V začátcích bylo raţení chodeb a překopů málo mechanizované. Pracovníci pouţívali 

k raţení jen vrtací kladiva. U čelby poloţili plechy, ze kterých se snadněji pomocí lopat 

materiál nakládal na vozy tlačené ručně. Uţ v přelomu let čtyřicátých a padesátých bylo 

pouţito pro tuto práci důlních nakladačů. S pouţíváním vrtacích sloupů a vrtacích vozů uţ 

nebylo potřeba mnoha lamačů na čelbě, postačovaly dva. Tato mechanizace přinesla 

zvyšování produktivity práce, i kdyţ byly hloubeny větší profily v leckdy sloţitějších 

podmínkách. Špičkové výkony raţení se pohybovaly okolo 200 m za měsíc. 
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3.4 Dobývání ložisek 

V posledních 60ti letech bylo v naší zemi prozkoumáno velké mnoţství loţisek 

uranové rudy, z nichţ jen malá část byla vyuţita pro průmyslovou těţbu. Díky této 

padesátileté zkušenosti je proces dobývání rud uranu velmi dobře propracován. Pro 

dobývání uranových rud lze pouţít všechny známé dobývací metody pouţité při dobývání 

rud vzácných, barevných, černých kovů i nerud. Je nutno zmínit určitá podstatná specifika, 

která dobývání uranových rud má. Jedná se o problémy spojené s radioaktivitou 

a uvolňováním radioaktivního plynu radonu do okolí. S tím souvisejí podstatně větší 

poţadavky na odvětrání dolů s porovnáním s jinými rudnými doly. Dalším specifikem je 

morfologicko-genetická rozmanitost s problémovými podmínkami hydrogeologickými 

i geologickými. Geologické podmínky souvisí často se zrudněním, které je umístěno do 

nepravidelných čoček různé velikosti a prostorové polohy. 

Pro dobývání uranových rud byly pouţity dva způsoby. Hlubinný a povrchový. 

Povrchová těţba v lomech se podílela 0,3 % na celkové těţbě. Hlubinný způsob převládal. 

K němu patřilo i druhotné dobývání, coţ spočívalo ve vyuţití základek, které obsahovaly 

rudy uranu. Problémy hlubinného dobývání souvisí i s geomechanickou stabilitou těţeného 

masivu. K zvýšení bezpečnosti těţby přispělo i matematicko-fyzikální modelování 

hodnocení rizik. S rozvojem oboru geomechaniky, zaměřující se na anomální 

geomechanické jevy (důlní otřesy, deformace hornin, průtrţ hornin), souvisí i podstatné 

sníţení nebezpečí pro ţivoty horníků.  

V uranovém hornictví se uplatnily nové technologie raţeb, jako například sestupkové 

a výstupkové dobývací metody. U výstupkové dobývací metody se vytěţený prostor musel 

vyplnit převáţně vlastní zakládkou.  Pouţitá zakládka byl materiál rubaniny, který 

neobsahoval potřebné mnoţství uranové rudy (ručně se materiál třídil pomocí 

radiometrického přístroje). Hlavní nevýhodou této metody bylo, ţe velká část celkem 

kvalitní rubaniny šla do zakládky, která se pak následně druhotně těţila. 

Dalšími metodami bylo dobývání s umělým stropem, dobývání příčnými otevřenými 

komorami a dobývání na zakládku. Postupně se pronikalo do velkých hloubek, na loţisku 

Příbram to bylo více neţ 1500 m. Na loţisku Hamr byla vyvinuta dobývací metoda 

komora-pilíř, která umoţňovala dobývat rudu o mocnosti vyšší neţ osm metrů.  
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Na loţisku Stráţ byla zavedena nová technologie těţby uranu podzemním 

vyluhováním - chemická těţba. Louţícím činidlem byla kyselina sírová. První výsledky uţ 

byly v roku 1967 v podobě uranového koncentrátu. Postupně docházelo k velkému rozvoji 

v této oblasti, protoţe těţba v jiných oblastech měla klesající charakter a uran byl velmi 

ţádán. Přestoţe se dosáhlo příznivých ekonomických výsledků, vliv na horninové a ţivotní 

prostředí byl devastující (Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

 

3.5 Výroba uranu 

V počátcích uranové výroby do roku 1952 se vyváţela samotná ruda, těţená v oblasti 

Jáchymova. V uranových rudách tvoří uranové minerály jen malý podíl. Uranové rudy, 

které obsahují několik procent uranu, se povaţují za bohaté. Prakticky to znamená, ţe 

z 1 tuny chudé uranové rudy se získá přibliţně 1 kg uranu. Hlavní objem rud tvoří jalová 

ţilovina (křemen, karbonáty) nebo úlomky okolních hornin (hlušiny). V blízkosti šachet se 

proto budovaly úpravny rud, v kterých se odstraňovalo co nejvíce hlušiny a získala se tak 

kvalitnější uranová ruda. Například principem radiometrické úpravy zaloţené na přirozené 

radioaktivitě rud, přičemţ se vyuţívá gama záření pro třídění bohatší uranové rudy. Takto 

získaná obohacená ruda obsahovala v průměru 50 % smolince. 

Koncem sedmdesátých let se za hlavní výrobní a vývozní produkt povaţoval uranový 

koncentrát, vyráběný při chemickém zpracování. Uranová ruda obsahující uranovou 

mineralizaci se nejprve louhuje kyselinou sírovou, dusičnou nebo chlorovodíkovou 

v hydrometalurgické úpravně. Tato metoda spočívá v převedení uranu do roztoku a jeho 

opětné vysráţení bez balastních sloţek. Tato úprava uranových rud závisí na chemickém 

sloţený rudy a míře rozpustnosti uranových a uranonosných minerálů. Finálním produktem 

kyselého louţení je uranový koncentrát - diuranát amonný, obsahující 50 aţ 80 % uranu. 

Po vysušení je to naţloutlá sraţenina nazývána „ţlutým koláčem“. Ve velkém mnoţství se 

tento chemický koncentrát začal z naší republiky vyváţet do Sovětského svazu počátkem 

šedesátých let (Lepka 2003).  
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Obr. č. 4 Produkce uranu v jednotlivých letech (www. Proatom.cz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Celková produkce uranu v tisících tunách (www. Proatom.cz). 

 

Celková produkce uranu a jeho odbyt ve formě uranového koncentrátu a uranových 

rud dosáhla za období 1946–2004 celkem téměř 109 tisíc tun. Tato produkce řadí Českou 

republiku na sedmé místo ve světě. Za Kanadu, USA, Německo, JAR a Ruskou federaci 

(http:proatom.luksoft.cz). 

 

3.5.1 Fáze výroby uranového koncentrátu 

Procentní výtěţnost uranu z rudniny je velmi důleţitá pro celkovou návratnost 

těţby. Závisí na vyspělosti celé technologie. Vytěţí-li se rudnina, musí se dále řadou 

1 Kanada 387 

2 USA  357 

3 Německo 219 

4 Jiţní Afrika 154 

5 Rusko  126 

6 Austrálie 123 

7 Česká republika 109 

8 Uzbekistán 103 

9 Kazachstán 102 

10 Niger 94 
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operací upravit do poţadovaného stavu. Tím změní své chemicko-fyzikální vlastnosti, ale 

i svou uţitnou hodnotu. Výroba uranu je velmi sloţitý proces se čtyřmi fázemi: 

 

První fáze: Příprava rudy k louţení 

V této výrobní fázi jde o rozdruţení rudy a obnaţení uranové mineralizace tak, aby 

mohla být louţena. Rozdruţením se odstraní hlušina a další nepotřebné látky. Drcením se 

ruda rozpojí. Hrubé drcení velkých kusů provádí čelisťový drtič, střední drcení kuţelový 

drtič. Pak se ruda mokrým mletím namele. 

 

Druhá fáze: Vyluhování uranu 

Vyluhování uranu je nejdůleţitější fází výroby uranu. Hlavním úkolem vyluhování je 

rozklad rudniny uranu pomocí chemikálií. Tím se převede mineralizace z pevného 

skupenství do tekutého. Efektivita vylouţení závisí na kovnatosti rudy, teplotě, koncentraci 

louţících chemikálií a druhem louţení.  

 

a) kyselé louţení 

Při kyselém louţení se pouţívá kyselina sírová, protoţe je relativně levná a docílí se 

s ní nízkých nákladů výroby. Pokud by se pouţila kyselina dusičná nebo kyselina solná, 

byla by výroba mnohem draţší. Navíc tyto kyseliny nejsou tak účinné při sorpci uranu na 

ionexech, kde dochází k reakci oxidovaného uranu. Negativní vlastností kyseliny sírové je, 

ţe s uranem převádí do roztoku i kalcit, dolomit, magnezit a jiné látky. Tím se zvyšuje 

spotřeba této kyseliny. Koncentrace kyseliny sírové musí být v takové úrovni, aby 

rozpustila co největší mnoţství uranové mineralizace v rudě, ale nerozpustila balast. Balast 

jsou všechny látky v rudnině, kromě uranu. Čím se pouţívá vyšších teplot a delší doby 

louţení, tím je proces účinnější. Nebezpečí vyluhování balastu se ovšem zvyšuje. 

 

b) karbonátové vyluhování 

V karbonátech je rozpustný pouze uran v šestimocné formě. Proto uran v čtyrmocné 

formě se louţí účinnou oxidací při dlouhých dobách a vysokých teplotách. Oxidace můţe 

být provedena vzdušným kyslíkem. Jakého výsledku se docílí oxidací, závisí na kvalitě 

rozemletí rudniny a koncentraci louţícího činidla. 
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Třetí fáze: Separace uranu z výluhů 

Kyselý výluh má kromě uranu značné mnoţství balastu, proto se nemůţe sráţet 

přímou neutralizací. Před vysráţením se zbaví výluh těchto neţádaných prvků. Tomuto 

procesu se říká rafinování výluhu. K separaci uranu se pouţívá metoda iontové výměny. 

Výluh protéká vrstvou ionexu, na němţ se uran zachytí (sráţí), tím se z roztoku odstraní 

uran. Vytvoří se koncentrovanější roztok. 

 

Čtvrtá fáze: Získání chemických koncentrátů 

V této fázi je úkolem rozpustit komplex karbonátu a sody za pomoci kyseliny sírové 

a vhánění vzduchu. Tím dochází k odstranění CO2. Roztok se pak uţ jen vysráţí na 

diuranát louhem a čpavkem. Produkt se dobře promyje, odvodní a můţe se prodat pod 

názvem diuranát amonný (ţlutý koláč) (Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

 

3.5.2 Současnost výroby uranového koncentrátu v ČR  

Aktuální informace o budoucnosti těţby uranu zazněly v dokumentárním pořadu 

„Podzemní Čechy II.“, který byl odvysílán Českou televizí 30.8.2009 v 16:30 hod. 

Uvádíme přepis nejdůleţitějších myšlenek pana Ing. Bc. Jiřího Jeţe, ředitele podniku 

Diamo ve Stráţi pod Ralskem, a pana RNDr. Václava Cílka Csc., uznávaného geologa. 

a) Roţná 

Důl Roţná na Českomoravské vysočině měl několik vynikajících předpokladů 

a podmínek, díky nimţ těţba pokračovala i po roce 1989. Byl plně zainvestován, 

geologické zásoby velice dobré a cena uranu stoupla pětinásobně.  Budoucnost dolu byla 

však nejistá, protoţe prodlouţení činnosti bylo povolováno vládou vţdy na dva roky 

dopředu. Nyní je situace o mnoho lepší, protoţe vláda rozhodla, ţe se mohou dotěţit 

všechny ekonomické zásoby (Jeţ ČT). 

Roţná je velké moderní uranové loţisko, kde se nacházejí jámy v celkové délce 7 km 

na ploše 3 krát 4 km
2
. Loţisko je vyhloubeno cca 1200 m pod povrch a geologové 

předpokládají, ţe zrudnění bude pokračovat 2 aţ 4 patra směrem dolů, coţ představuje 

zhruba 200 m do hloubky. Roţná je jeden z posledních hlubinných dolů na rudy uranu 

v Evropské unii a je v provozu více neţ 50 let, coţ je dost neobvyklé. Např. v Jáchymově 



Daniel Bednář: Moţnosti těţby a vyuţití uranu v ČR 

2011  23 

 

se těţilo 10 aţ 15 let, poté těţba skončila.  Roţná je svým způsobem výjimka a vypadá to, 

ţe má před sebou ještě 5 aţ 10 let intenzivní těţby. 

Ruda na Roţínce je málokdy vázána na klasické hydrotermální ţíly, ale na drcené 

zóny o mocnosti několika metrů, do kterých je ruda jemně vtroušena. Dobývací metody 

jsou zde vrtání, střílení a odklízení rudy do sýpů pomocí vrátků. Během jedné 

osmihodinové směny dojde k postupu o dva metry. Připraví se série vrtů, které se naládují 

a odstřelí. Počká se na odvětrání zplodin. Rozrušená hornina se odklidí. Pokud je to nutné, 

strop a stěny se zabezpečí výdřevou. Aby nebyly dlouhé prostoje při vyvětrávání dolu, 

odstřel se uskuteční na konci kaţdé směny a materiál odtěţuje aţ další směna. Za změnu se 

odtěţí 10 m
3
 horniny s hmotností 25000 kg. Ruda se ukládá do sýpů, coţ jsou zásobníky se 

spodním vypouštěním. Rudní poloha se postupně odstřeluje a o patro níţ se odpouští. 

Během těţby se udrţuje manipulační prostor. Horníci pokračují zespodu aţ po horní patro. 

Pod chodbou nechají ochranný celík a rudu vypouštějí do vozů. Nakonec se vytěţí i zbylé 

ochranné pilíře. Ruda se vyváţí na povrch, drtí, mele a louţí. Naštěstí hlavní minerál 

kofinit je dobře rozpustný v louhu, takţe nedochází k okyselení prostředí. Reakce končí 

běţnými sodnými a draselnými sírany. V nejbliţších místech dolu, například v blízkosti 

odkaliště, nalézáme zdravou přírodu. Na Roţínce je odkaliště s plochou několika desítek 

hektarů fungující desítky let. Voda odkaliště je slaná a má salinitu Jaderského moře. Pod 

odkalištěm je úpravna a vedle úpravny čistička důlních vod. Čistička čistí důlní vody, které 

budou vytékat  z tohoto revíru další moţná půl století. Kapacita této čističky je 50 m
3
 za 

hodinu. Moderní technologie čištění se nedá srovnávat se sedmdesátými a osmdesátými 

léty. Vyčištěná voda, která vtéká do závodu je čistší, neţ voda vytékající ze závodu. Na 

rozdíl od revíru na Hamru zde nedošlo ke kontaminaci horninového masivu. Míru 

poškození přírody lze poznat i podle reakce lidí. Na Dolní Roţínce si většina místních lidí 

přeje pokračování těţby. Na Hamru se lidé staví proti dalšímu dolování, se kterým mají své 

špatní zkušenosti. 

 

b) Stráţ pod Ralskem  

V šedesátých letech bylo objeveno jedno z největších loţisek uranu v Evropě, a to 

Ralsko. Obrovské mnoţství zásob odpovídá veškerému uranu, který byl dosud na území 

České republiky vytěţen. Nejprve začala hlubinná těţba na Hamru. Právě v případě tohoto 

loţiska se přišlo na to, ţe chemická těţba je mnohem lacinější. Následovaly centrální vrty, 
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do kterých se vháněla kyselina sírová a další kyseliny, celkem 5 milionů tun. Okolními 

vrty byl čerpán podzemní roztok, který obsahoval uran. V této louţící oblasti je 7500 vrtů 

na plošné rozloze polí 650 ha. Ze země se čerpají kyselé roztoky s uranem systémem 

potrubí a přečerpávacích stanic. Nejprve roztoky směřují do úpravny, pak do zásobníku 

chemické stanice a dále do sorpčních kolon, kde roztok protéká vrstvou ionexu, na němţ se 

uran zachytí (sráţí), a tím se z roztoku odstraní. Kyselina sírová se neutralizuje vháněním 

roztoku s uhličitanem vápenatým. Roztok putuje do čističky, v níţ probíhá řada kroků 

včetně destilace.  

Pohyb roztoků v pískovcovém masivu je pomalý.  Někdy trvá roky, neţ kyselé 

uranonosné roztoky v pórech pískovce urazí vzdálenost mezi vháněcím a čerpacím vrtem. 

Kyselina sírová zbavená uranu byla dříve opět pouţívána. V dnešní době se uţ nevhání 

další kyselina sírovou do podzemí. Tím probíhá sanace. Sanace je pozvolný proces 

s nejmodernějšími technologiemi. V dnešní době je pouţita poslední generace sanačních 

vrtů, která je uţ monitorována elektronickým způsobem. Loţisko je v likvidaci a čistí se. 

V podzemí je ještě rozptýleno pět milionů tun kyseliny, která se musí dostat pryč. Přitom 

se získá čtyřicet tun uranu ročně jako vedlejší produkt. V  podstatě se tímto způsobem 

pokračuje v těţbě, jak dříve byla započata. Nyní se hlavně jedná o zamezení úniku 

radioaktivity a kyseliny do podzemních zásobníků s pitnou vodou. Tento na první pohled 

laciný způsob těţby, se nakonec ukázal jako nejdraţší, díky velké ekologické zátěţi 

podzemních vod. Ohromné zásoby podzemní vody jsou kontaminovány. Aby se nešířily 

dál a neohroţovaly další zásoby spodních vod, musí se jímat a upravovat. 

K přijatelnému vyčistění horninového masivu dojde asi v horizontu třiceti let, moţná 

půl století. Bude to stát kolem 40 miliard korun. Díky těmto investicím se do okolních 

vodotečí vrací čistá a nezávadná voda. 

Na severu se staly dvě základní chyby. První chyba byla necitlivé louţení uranu 

kyselinami, které se pouţívá v pouštích a v nezabydlených oblastech, kde nehrozí 

kontaminace podzemních vod. Druhou chybou byla rychlá uzavírka hlubinného dolování 

na Hamru. Kraj by na tom moţná byl o mnoho lépe, kdyby pokračovala kontinuita těţby 

a z výnosu se hradily obrovské ekologické zátěţe (Cílek ČT).  
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4 PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁSOBY A RENTABILITA TĚŽBY 

  

a) předpokládané zásoby 

Česká republika byla podrobena rozsáhlému průzkumu. Bylo zjištěno 164 nalezišť 

uranu, z nichţ bylo aktivně těţeno 66 loţisek. Nyní probíhá těţba jen v dolu Roţná v kraji 

Vysočina. Vláda v devadesátých letech vyhlásila útlum uranového hornictví. Důvod byl 

ekonomický. Nebyl uţ odbyt do Sovětského svazu. Mnoho loţisek se převedlo do 

nebilančních zásob nebo se vyjmuly z evidence. Nyní máme v České republice devět 

loţisek (šest v kraji Libereckém, dvě v kraji Vysočina a jedno v kraji Jihočeském), kde 

jsou zásoby s moţností zahájení těţby.  

Geologické prognózy počítají i se zásobami v loţiscích severních Čech, a to 

s několika set tisíc tun uranu. Jsou potvrzeny celkem velké zásoby, ale jen část bude 

těţitelná. Podmínkou by byl souhlas státu v surovinové koncepci a souhlas místních 

orgánů a veřejnosti s těţbou. Další podmínkou by byla změna legislativních podmínek, 

protoţe stále platí vyhlášení útlumového programu uranového hornictví. Pokud by došlo 

k průmyslovému vyuţití vyhledaných loţisek, předcházel by důkladný průzkum, který by 

vedl ke zvolení technologie těţby (www.allforpower.cz). 

Nyní probíhá těţba v Dolní Roţínce hlubinnou těţbou, kde se získává cca 300 tun 

uranu ročně. Zásoby lze vyčíslit zhruba na pět let.  

Na loţisku Ve Stráţi pod Ralskem probíhá sanace, loţisko je nyní v likvidaci a čistí 

se. Díky této sanaci získáváme jako vedlejší produkt čtyřicet tun uranu ročně. V podzemí 

je ještě obrovské mnoţství kyseliny sírové, která se musí odsát, jak bylo uvedeno výše. 

Stráţ i Hamr šly do likvidace z ekonomických důvodů v devadesátých letech. Je to naše 

největší stávající zásoba uranu světového významu. Nyní se v oblasti nachází pět 

chráněných loţisek uranu: Osečná-Kotel, Stráţ pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Břevniště 

a Hvězdov na osmi lokalitách, obsahujících 115 tisíc tun zásob. Za znovupřipomenutí stojí 

fakt, ţe za celou historii se v České republice vytěţilo asi 110 tisíc tun uranu. Například na 

Hamru by bylo moţné těţit pouze 170 aţ 320 metrů pod zemí. Důl je perfektně připraven. 

Těţbu tam lze kdykoliv obnovit. Další perspektivní loţiska jsou Brzkov na západní 

Moravě a Osečná-Kotel. Uran by byl pravděpodobně těţen chemickým louţením 

(http://hn.ihned.cz). 
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Staré uranové doly jako Jáchymov, Zadní Chodov a Příbram jsou vytěţené. Ostatní 

loţiska jsou zlikvidovaná.  

Problém zavedení nové těţby uranu v ČR bude muset projít velkou diskusí. Mít pod 

sebou v zemi surovinu za 500 miliard Kč je velmi lákavé.  

 

b) rentabilita těţby 

Lze předpokládat růst světové spotřeby uranu pro jaderné palivo. Svět si uvědomuje, 

ţe bez jaderné energetiky by ekonomika klesala prudce dolů. Poptávka po uranu se dá 

i nadále předpokládat. Rozmach jádra bude velký hlavně v Asii, kde se mají spustit do 

roku 2017 jaderné elektrárny o výkonu sta Temelínů. Světová těţba pro nynější potřeby 

jaderných elektráren nebude stačit. Ve světě lze předpokládat trend zvyšování těţby na 

stávajících dolech nebo budování nových dolů. Cena uranu by se měla v budoucnu 

stabilizovat na vysoké úrovni vzhledem k zvyšující poptávce jaderných elektráren 

a mnoţství uranu na trhu. To by bylo předpokladem těţby a výroby uranu v České 

republice (www.allforpower.cz).  

Vývoj světových cen uranu bude pro rozhodnutí aktivovat těţbu podstatný. Cena by 

měla mírně růst, navzdory odzbrojování Ruska a Spojených států. Rapidní růst ceny uranu 

je však minulostí. V červenci 2007 se cena vyšplhala aţ na 6150 Kč za kilogram.  Díky 

finanční krizi klesla na 1750 Kč za kilogram. Český uran je na světovém trhu 

konkurenceschopný. Výrobní náklady jsou 1450 korun za kilogram. V Dolní Roţínce je 

důl plně vybaven a odepsán. Náklady jsou tam uţ jen přímé (http://zpravy.e15.cz).  
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Obr. č. 5 Rentabilita těžby v dolu Rožná (www. Diamo.cz). 

 

Pokud by začala těţba na loţiscích v severních Čechách, cena tohoto uranu by byla 

daleko vyšší. Hranice rentability chemické těţby by byla jiţ při ceně 3500 Kč za kilogram 

na světovém trhu. Hlubinná těţba uţ by nebyla rentabilní. Náklady jsou ve srovnání 

s chemickou těţbou asi dvojnásobné. Pouze hypoteticky lze předpokládat, ţe kdyby se 

vytěţilo 300 tun ročně a cena uranu na burze byla kolem 4000 Kč za kilogram, těţba by se 

teprve začala vyplácet. Získaný uran by měl hodnotu jednu miliardu korun a roční náklady 

na sanaci by stály také jednu miliardu. Těţba by se stala ekonomickou, kdyby se vytěţilo 

ročně nejméně tisíc tun (http://www.profit.cz). 

Je mnoho zahraničních firem, které by rády vytěţily náš uran. Z těţby by ale měl stát 

pouze deset procent a veškeré sanace by přišly na vrub státu. Jednalo by se o dlouhá léta 

investicí do takové sanace. Tato varianta by byla velmi neekonomická. „To by byla 

ultravelká zlodějna,“ dodává Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro otázky 

energetické bezpečnosti. Finanční analýza musí zohlednit nejen ekonomickou rentabilitu 

těţby, ale také výdaje na uvedenou sanaci, trvající desítky let po ukončení těţby (Reflex 

2009).  
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5 ČESKÝ URAN A JADERNÁ ENERGETIKA ČR 

V celosvětovém měřítku se dá říci, ţe obliba jaderné energie vzrůstá. Před několika 

desetiletími analytikové usuzovali, ţe jaderné elektrárny nebudou moci konkurovat 

vzhledem k vysokým investičním nákladům tepelným elektrárnám. Ještě v nedávné době 

společnost ve světovém měřítku povaţovala jaderné elektrárny za přítěţ, zejména 

s přihlédnutím na moţná rizika jaderných havárií. V průběhu let ale došlo k nárůstu cen 

fosilních paliv (plynu, ropy a uhlí) a jaderné elektrárny měly postupem času niţší náklady 

neţ ostatní druhy elektráren. Státy za přispění nákladných dlouhodobých výzkumů 

a expertíz změnily pohled na jadernou energetiku. Uvědomily si, ţe ekonomická výhoda se 

v budoucnu projeví ve velké míře, nehledě k nezatíţenosti ovzduší emisemi. Jaderná 

elektrárna totiţ nezpůsobuje emise skleníkových plynů, které jsou spoluodpovědné za 

oteplování planety. Podle odborníků jaderná elektrárna vyrobí bezpečně a spolehlivě velké 

mnoţství energie s dlouhodobou pravděpodobností nízké výrobní ceny. Jaderná energie se 

v blízké době stane jednou z hlavních faktorů hospodářského růstu mnoha zemí, i takzvaně 

rozvojových. Ohromné země jako Čína, Indie mají v plánu velkolepý rozvoj jaderné 

energetiky. Čína do roku 2030 postaví 30 reaktorů, Rusko 40 reaktorů, USA 31 reaktorů. 

V budoucnu bude rozvoj jaderné energetiky nabírat na obrátkách. I v Evropě jiţ nyní roste 

podíl jaderné energie, hlavně v Itálii a ve Švédsku, ve Finsku se stavějí dva reaktory. 

Energetická koncepce států často počítá s nezávislostí na zdrojích z rizikových oblastí, coţ 

podporuje jadernou energetiku jako takovou a postupně se na ni mění pohled. Pokud se 

berou od samého počátku plánování a hlavně konstrukce jaderného komplexu v úvahu 

všechna moţná rizika, pak je jaderná energie bezpečná. Nesmírně důleţité je poučit se 

z havárií Černobylu a Fukušimi. Nelze předpokládat, ţe země světa budou jednat 

iracionálně a ţe tyto případy povedou k rychlému odklonu od jaderné energie. Na světě je 

443 jaderných elektráren. Obnovitelné zdroje budou v blízké budoucnosti jen zdroji 

doplňkovými, protoţe se můţe stát, ţe atmosférické podmínky budou nepříznivé 

(zamračeno, nebude foukat vítr ani pršet).  Tyto nepříznivé podmínky pro výrobu energie 

mohou trvat týdny, měsíce (Hejzlar 2007). 

Naše republika má v současné době energie přebytek, ale za patnáct let, podle 

odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu, by měla být situace nepříznivá. V posledních 

letech dochází k větší spotřebě elektrické energie, neţ se předpokládalo. Dovoz energie 

v budoucnu z okolních států nepřipadá v úvahu. Německo plánuje uzavření všech 
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jaderných elektráren. Rakousko je ve špičkách závislé na dovozu. Maďarsko uţ 18% 

dováţí. Slovensko výrobu sniţuje. Polsko uzavírá uhelné elektrárny z ekologických 

důvodů. Proto se počítá v České republice s dostavbou dvou dalších reaktorů. S tím počítá 

i naše nová Státní energetické koncepce Ministerstva průmyslu. Jejím cílem je co největší 

vyuţití našich zásob energetických surovin s moţností další těţby uranu a zvýšit 

nezávislost na dovozech energií a surovin. Vypadá to, ţe se budeme muset spolehnout na 

naše uhlí a jádro (Burket 2007). 

Mnoţství veškerého uranu, který se v České republice vytěţí, je zhruba 300 tun 

ročně. Je to polovina palivové spotřeby našich jaderných elektráren (ve dvou našich 

elektrárnách je skutečná spotřeba 650 tun ročně). Kdyby byla opět zavedena těţba 

a vytěţily by se veškeré dosud známé zásoby uranu, jako palivo by vystačily jaderným 

elektrárnám v ČR na 150 let. Energetická nezávislost na tak dlouhou dobu je velmi lákavá.  

Ale aby se uran (diuranát) mohl pouţít jako palivo, prochází technologicky sloţitým 

procesem, energeticky a finančně velmi náročným. Uran zpracovává na palivové články 

několik výrobců v Rusku, USA, Kanadě, Francii nebo Velké Británii. Kdysi se objevily 

úvahy, ţe by výroba mohla začít i v České republice. V Temelíně se pouţívalo palivo 

americké firmy, ale příliš nevyhovovalo, neboť docházelo k provozním problémům. 

Reaktory jsou totiţ ruského typu, a tak se přešlo na palivo ruské firmy, se kterou naše 

vláda uzavřela smlouvu do roku 2018, a to na dodávku uranového paliva pro obě naše 

jaderné elektrárny (Reflex 2009).  

K posílení energetické nezávislosti se vyjadřují přední naši odborníci a zvaţují 

výrobu palivových článků v ČR. 

Ředitel Diama Jiří Jeţ rovněţ poukazuje na nutnost vyuţití vlastních zdrojů: 

„Světová krize - a s ní ještě víc ta nedávná -  krize plynová - ukázala, jak nutné je využití 

vlastních zdrojů a co nejvyšší nezávislost“ (http://ekonomika.ihned.cz). 

Největším spotřebitelem uranu na světě je Evropská unie. Odhaduje se, ţe se jedná 

o cca 30 tisíc tun uranu ročně, ale těţí jen 300 tun, a to v dolu Roţná. Jak uvedeno výše, 

těţba v této lokalitě v dohledné době definitivně skončí. Jiří Jeţ k této problematice 

poměrně kriticky poznamenává: „Evropa v ničem není tak závislá, jak v dovozu uranu, ani 

v plynu ani v ropě, všechno zastavila a dováží.“  
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Pokud hovoříme o budoucnosti, je určité riziko, ţe uran nebude lehce dostupný. Jako 

největší těţař uranu se stal Kazachstán a v Africe Namibie. Jedná se o země s nestabilními 

politickými systémy. Pokud se Česká republika rozhodne zastavit těţbu, pak nezbude, neţ 

s těmito státy vyjednávat, přestoţe takové úmluvy lze označit za dlouhodobě rizikové 

(ČRo 2010). 
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6 RIZIKA SPOJENÁ S TĚŽBOU URANU  

6.1 Těžba uranu a životní prostředí  

Uranový průmysl je z hlediska negativního dopadu těţby na okolní přírodu řazen na 

třetí místo za těţbou hnědého a černého uhlí. F.Lepka (2003, str. 85) k tématu podotýká: 

„Odhaduje se, že na území České republiky existuje přes 200 lokalit, kde byla příroda 

různě poškozena vlivem průzkumů, těžby a úpravy uranových rud. Těžba a úprava uranu 

narušuje reliéf krajiny, znečišťuje atmosféru, hydrosféru i půdní pokryv. Může narušovat 

rostlinné a živočišné ekosystémy a zasahovat do potravinových řetězců, včetně lidské 

stravy.“ 

Největší negativní vliv těţby uranových rud se projevil na vodách povrchových 

i podzemních. Při těţbě uranu často dochází k narušování hydrodynamického stavu 

podzemních vod a jejích kontaminaci při vypouštění do povrchových toků. Běţně se stává, 

ţe v okolí těţby vysychají původní zdroje vody. Ochrana těchto vod je velmi sloţitým 

problémem. Následná sanace a dekontaminace lokality je velmi náročná. Znepokojujícím 

problémem je, ţe okysličené povrchové vody se díky těţbě dostanou do podzemí 

a zapříčiní rychlejší zvětrávání sulfidů, minerálních sloţek a hornin. Vody v dolu se tak 

stávají kyselými, síranovými, s vysokým obsahem těţkých kovů a minerálů. Kdyţ končí 

těţba, důl se zatopí. Pak přichází nebezpečí znečistění povrchových vod nečekanými 

výrony podzemních vod z těchto dolů na povrch.  

Při hydrochemické těţbě uranu jsou často kontaminací zasaţeny podzemní pitné 

vody, jako např. v okolí Stráţe pod Ralskem. Zde na vyluhovaných polích o rozloze 6 km
2
 

je zdevastována půda včetně rostlinstva. Z kontaminovaných půd přechází zamoření také 

do rostlin. Se znečisťováním vod souvisí i narušený plankton, coţ má dopad v celém 

potravinovém řetězci, vedoucím aţ k lidské stravě. 

Těţba a úprava uranových rud znečišťuje i ovzduší. Kvalita ovzduší je zhoršována 

prašností. Tato prašnost vniká jednak při samotné těţbě, tak při přepravě a úpravě rudniny. 

Uranová rudnina se musí drtit a rozemlít na prášek. Při tomto procesu vzniká velké 

mnoţství prachu. Ale tím největším zdrojem prachu jsou suchá odkaliště. Do ovzduší se 

tak dostávají hlinito-síranové a vápeno-síranové soli, radium a uran. Dalšího 

znečišťovatele ovzduší představují větrací systémy důlních děl, čističky, dekontaminační 
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stanice, odvaly, sedimentační nádrţe i odkaliště, které produkují radioaktivní plyn radon 

(Rudné a uranové hornictví ČR 2003). 

Celková suma potřebná k zahlazení veškerých škod po uranu je v České republice 

vyčíslena na 65 miliard korun, coţ je pro stát horentní suma. 

V současné době odstraňování těchto zátěţí provádí státní podnik DIAMO. Jedná se 

o 18 lokalit v 7 krajích.  Licoměřice (Pardubický kraj), Roţná, Olší, Brzkov, Pucov (Kraj 

Vysočina), Horní Slavkov, Nejdek, Eliáš, Hájek (Karlovarský kraj), Dyleň, Vítkov, Zadní 

Chodov (Plzeňský kraj), Mydlovary a Okrouhlá Raduň (Jihočeský kraj), Příbram 

(Středočeský kraj), Stráţ pod Ralskem, Hamr, Kříţany (Liberecký kraj). Pozornost je 

striktně zaměřena na sníţení ekologických zátěţí v okolí průmyslových areálů, kde se 

těţila a zpracovávala uranová ruda.  

 

6.1.1 Snížení ekologických zátěží 

 

a) čištění důlních vod 

Hlavní prováděnou činností je čištění důlních vod ze zatopených uranových dolů na 

předepsané parametry. Na těchto lokalitách je celkem 14 čističek, zbavujících vodu 

radioaktivní kontaminace (http://www.vf.cz). 

 

b) rekultivace odvalů 

Další důleţitou činností je rekultivace odvalů. Jejich nové vyuţití je hlavně 

v lesnické hospodářské činnosti. Hlušina se v odvalech stabilně rozloţí a zahrne 30 cm 

zeminy. Tato zemina pochází často z odbahnění rybníků. Pak se odval zalesní stromy. Po 

pěti letech se mohou tyto plochy předat novému majiteli. Gama záření těchto ploch nesmí 

překročit 0,4 μSv/hod (www.allforpower.cz). 

 

c) sanace odkališť 

Centrální úpravna uranových rud těţených hlubinným způsobem byla umístěna 

v jiţních Čechách nedaleko Českých Budějovic u Mydlovar. Po ukončení těţby přestala 

fungovat i chemická úpravna, obklopená rozlehlými plochami odkališť. Byla to největší 
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úpravna uranových rud v České republice s osmi odkališti s celkovou rozlohou 280 ha. 

Tyto nádrţe obsahují 35 milionů tun rmutu. Rmut je zbylý odpad po vysráţení uranu 

z horniny. Vzhledem k této skutečnosti odkaliště představují velkou ekologickou zátěţ a je 

nutné je ekologicky přijatelným způsobem zlikvidovat. Nákladná sanace je rozdělena do 

několika etap a jednotlivých kroků. Nejprve se musí přečerpat a vyčistit kontaminované 

vody. Plocha s obsahem rmutu se zaváţí co nejlehčím materiálem, aby nevznikal velký 

tlak na podloţí. Odkaliště musí být utěsněné a podzemní vody vytékající z něho se musejí 

jímat, je-li to nutné i čistit. Cílem sanace odkališť je odstranění radiačního rizika z ovzduší 

a z průsakových vod. Výsledkem sanace je zatravněná mohyla, která uţ nepředstavuje pro 

své okolí ţádné velké nebezpečí. V současné době můţeme konstatovat, ţe ekologické 

zátěţe jsou odstraněny ze 60 %. Jedná se o obrovské plochy a mnoţství materiálu. Další se 

budou ještě odstraňovat 25 aţ 30 let.  Celkové náklady na odstranění jsou vyčísleny na 2,5 

miliardy korun (Jeţ,ČT). 

 

d) sanace po chemické těţbě 

Tato sanace se v současnosti uskutečňuje na loţisku Stráţ pod Ralskem, kde byla 

prováděna 30 let chemická těţba. Rozhodnutí o pouţití chemické metody padlo koncem 

60. let. Bohuţel o tom rozhodovali sovětští specialisté. Ekologie je nezajímala, potřebovali 

uran. Tato metoda se zdála nejlevnější. Nezapočítali do ní však sanaci kontaminovaného 

území. Zamoření se týkalo 370 mil. m
3
 podzemních vod, ve kterých je nyní 4,9 milionů tun 

kyselin. Škody jsou obrovské, sanace bude stát čtyřicet miliard korun a trvat moţná půl 

století. Doba likvidace je závislá na finančních prostředcích, které poputují na sanaci.  Je 

ohroţena největší zásobárna pitné vody v České republice a jedna z pěti největších 

v Evropě (http://www.vf.cz). 

„Sanace probíhá tak, že místo kyseliny se pod zem vhání pod tlakem voda a kyselina 

pod zemí se tak zřeďuje. Roztok s rozpuštěnými uranovými rudami jde nejdříve na 

chemickou stanici, kde se z něj sorbuje uran, a pak jde na neutralizační stanici a odparku, 

kde se zahustí, vznikne kamenec, ten se odváží do Lovochemie, kde se z něj vyrábějí 

hnojiva.“ popisuje Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel odštěpného závodu Diamo.  

Je nesmírně důleţité více tekutiny čerpat neţ do země vhánět.  Pokud by se tak 

nedělo, do dvou měsíců by tyto látky vnikly do pitných zdrojů. Za čtyři měsíce by byly 
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mimo jakoukoliv kontrolu, pohybovaly se podzemními vodami, coţ by byla obrovská 

ekologická katastrofa (www.profit.cz). 

 

6.2 Radioaktivní odpady 

Při práci s radioaktivními látkami, vznikají radioaktivní odpady. Tyto odpady 

vznikají v jaderné energetice, ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. 

Odpadem jaderné elektrárny je vyhořelé jaderné palivo a látky, které přišly do kontaktu 

s radionuklidy. Odstranit radioaktivitu nelze. Lze pouze izolovat tento odpad od lidí 

a ţivotního prostředí na tak dlouhou dobu, aţ odpad nebude nebezpečný v důsledku 

samovolného rozpadu radiace. Tato izolace probíhá na úloţištích, kde nehrozí nebezpečný 

únik látek do okolí. Budoucí úloţiště vyhořelého jaderného paliva se nebudou nacházet na 

povrchu, ale v hlubokých geologických úloţištích pod zemí. Tato varianta se zdá 

odborníkům z celého světa jako nejlepší. Zajistí se tak dostatečná izolace od okolí díky 

vhodné hornině, ve které je sklad vybudován např. tuf, ţula, jíl, sůl. Tyto horniny jsou 

schopné na desítky tisíců aţ sto tisíců let garantovat izolaci odpadu od vod a zamezit úniku 

radioaktivity. 

 

6.2.1 Dělení radioaktivních odpadů podle aktivity 

 

a) nízko a středněaktivní odpady 

Tyto odpady se musí upravit. Kapalné odpady se zahušťují a ztuţují, pevné odpady 

se lisují. Sudy s tímto odpadem se pak zalijí asfaltem nebo betonem a vloţí se do většího 

sudu, který se znovu zalije betonem. Tyto odpady je moţné uloţit na povrchových 

a připovrchových úloţištích jako jsou Dukovany, Richard a Bratrství. Doba, po kterou 

musí být uloţeny a kontrolovány, je tři sta aţ pět set let. 

 

b) vysokoaktivní odpady 

Vysokoaktivní odpady, jako vyhořelé jaderné palivo, je pár let skladováno v bazénu 

poblíţ reaktoru. Desítky let se pak skladuje v kontejnerech na meziskladech. Teprve poté 

je přesunuto do hlubinného úloţiště v podzemí. Doba, po kterou bude uloţeno je 
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desetitisíce let. V budoucnu tato surovina bude mít vyuţití v reaktorech čtvrté generace. 

Tyto reaktory by se měly stavět od roku 2030. 

 

6.2.2 Současná povrchová úložiště radioaktivních odpadů 

Česká republika má tři úloţiště radioaktivního odpadu. Jak jsme uvedli výše, jsou to 

Dukovany, Richard a Bratrství. 

 

a) Dukovany 

Je největším úloţištěm radioaktivních odpadů v České republice. Ukládají se tam 

odpady z jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Tato úloţiště splňují všechny 

mezinárodní bezpečnostní normy. 

 

b) Richard 

Ukládají se zde odpady ze zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu od roku 

1964. Nyní je tam 24 000 obalových jednotek. Celkový moţný úloţný objem je 8,5 tisíc 

m
3
.  

 

c)  Bratrství 

Do této lokality se ukládají odpady přirozených radionuklidů. V dnešní době těchto 

odpadů není velké mnoţství (http://www.surao.cz). 

 

6.3 Radioaktivita a lidské zdraví  

V uranových dolech je největším nebezpečím pro horníky radioaktivní záření, 

vycházející z uranu, rádia a thoria. Toto gama záření je srovnatelné se zářením 

rentgenovým. Následkem intenzivního ionizujícího záření mohou vznikat v lidském těle 

různé mutace a nádory. U horníků uranových dolů je častá zvýšená náklonnost k leukémii 

a tvorbě zhoubných nádorů, které se mohou projevit aţ po desítkách let. Rakovina plic je 

uznávaná jako choroba z povolání horníků a končící často předčasnou smrtí. Je způsobena 
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poletavým radioaktivním prachem, který se usazuje v plicích. Tento prach a radon se často 

nachází v uranových provozech a dolech. 

Největší obavy vyvolává uţ zmiňovaný radioaktivní plyn radon (Rn), který vzniká 

přeměnou radia nejen v rudách, ale také v důlních radioaktivních vodách. Při vdechování 

radonu se tento plyn rozpadá na částice, které se usazují v plicích. Produkty rozpadu 

radonu se krví dostávají do krevního oběhu a mohou tak negativně působit kdekoliv 

lidském organismu. Při dlouhodobém působení je radon škodlivý. V uranových dolech po 

druhé světové válce byly velice špatné pracovní podmínky, nedostatečné větrání nebo 

vůbec ţádné. Koncem padesátých let došlo k podstatnému zlepšení, ale stále se jedná 

o deset tisíc horníků, kterým zdravotní komplikace výrazně zkrátily ţivot, hlavně 

politickým vězňům. Všeobecně uţ dříve bylo známo toto riziko z Jáchymova, proto horníci 

v uranových dolech byli odměňováni vysokými finančními příjmy a rizikovými příplatky.   

Naštěstí se lidské tělo dokáţe proti radioaktivitě aspoň do určité míry účinně bránit. 

A naopak při občasném vnějším působení má i prokazatelné léčivé účinky (Rameš 1957). 

Dalším nebezpečím jsou úrazy v uranových dolech, včetně smrtelných. 

K nejběţnějším patřilo poranění od utrţené horniny ze stropu důlních chodeb. V minulosti 

docházelo i k propadům povrchových staveb do důlních šachet. 
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ZÁVĚR 

Celosvětově roste počet obyvatel, dochází k rychlému rozvoji velkých zemí jako 

např. Čína, Indie. Industriální rozvoj společností je nemyslitelný bez rozvoje energetického 

průmyslu, který je svázán s energetickými zdroji, ve velké míře s obrovským mnoţstvím 

nerostných surovin. Lidstvo má však omezené zdroje. Ropa a zemní plyn vydrţí uţ jen pár 

desítek let. Proto se dá v budoucnosti očekávat boj o tyto energetické suroviny, které jsou 

hlavním motorem všech ekonomik světa. 

Česká republika je velmi chudá země na nerostné bohatství. Mnoţství uhlí a zemního 

plynu jsou malá, zásoby ropy naprosto nedostatečné. V nepříliš vzdálené budoucnosti 

budeme muset řešit problém, kde získat suroviny k výrobě elektrické energie a tepla. Tyto 

suroviny mají ve velké míře často země s nestabilními politickými systémy. Tím je vratká 

hlavně dohoda. Diktát cen, mnohdy dosahující astronomických čísel, nebude výjimkou.  

Za těchto podmínek by mohlo lehce dojít ke sníţení naší ţivotní úrovně, a to 

v dlouhodobějším horizontu.    

Zeměpisná poloha našeho státu určuje i minimální vyuţití alternativních zdrojů 

energie (vodní, větrné, sluneční, přílivové) v takové míře, aby byla splněna kritéria 

energetické bezpečnosti státu. Alternativní zdroje budou v blízké budoucnosti jen zdroji 

doplňkovými. Nezbude nám nic jiného, neţ vyuţít zdroje, které máme. Máme nějaké? 

Jistěţe ano, a to i velké ve světovém měřítku!  Naše země má obrovské mnoţství uranu. 

V podzemí se nachází hodnota v přepočtu 500 miliard korun, především ve formě zásob 

uranové rudy v loţisku v severních Čechách v okolí Stráţe pod Ralskem. Je to loţisko 

světového významu, proto je velmi pravděpodobné, ţe se v budoucnosti vytěţí. Nikdo ale 

neví, v jak blízké budoucnosti.  Záleţí to na několika faktorech: naší energetické bilanční 

politice, světové ceně uranu, technologickém zajištění ekologické udrţitelnosti těţební 

lokality a v neposlední řadě i postoji veřejnosti.  Širší veřejnost je v současné době zásadně 

proti, lidé mají velmi špatnou zkušenost s uranovou těţbou v tomto regionu.  

Lze předpokládat, ţe pokud cena uranu opět stoupne na vysokou úroveň, znovu bude 

předestřena otázka obnovení těţby uranu u nás.  Je řada zahraničních firem, které by rády 

vytěţily loţisko v severních Čechách. Otázkou ale je ekonomická rentabilita takového 

kroku. Hovoří se o maximálně deseti procentech zisku. Je nanejvýš pravděpodobné, ţe by 

byla opět pouţita chemická těţba z důvodu niţších nákladů. Obrovské náklady na sanaci 
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by však platil stát, respektive kaţdý poplatník daně v republice. Alternativou by, podle 

mého názoru, byla určitá jistota v podobě těţební společnosti státu, jenţ by garantoval 

minimalizaci ekologických rizik a finančních prostředků na odstranění následků těţby 

a uvedení přírody do původního stavu bez skrytých problémů, jako je např. kontaminace 

zdrojů pitné vody. Mám na mysli oblast Ralsko s největší zásobárnou podzemních vod 

v Evropě. Kdoví, zda za několik stovek let nebude cennější pitná voda neţ uran? 

Předpokladem k podobným úvahám by zajisté byla široká diskuse odborníků, jejichţ 

názory by byly podloţené výzkumy, geologickými expertízami, aktuálním zmapováním 

případných dalších nalezišť, ověřením nejmodernějších technologií jak k těţbě, tak 

případně výrobě uranu a sanaci těţebních lokalit. Česká republika by musela otevřít 

diskusi o těţbě uranu i v rámci Evropské unie, jejíţ stanovy předpokládají sjednocený 

postup i v energetických otázkách a těţbě surovin, zvláště strategického významu, jakou je 

bezesporu uran. V souvislosti s uranem se nabízí otázka výtěţnosti dosud zmapovaných 

zásob v Čechách za nejpřísnějších ekologických podmínek, přičemţ by se získalo na 150 

let palivo do našich jaderných elektráren.  Druhým a neméně důleţitým argumentem je 

moţnost z výnosů těţby financovat rozsáhlou sanaci a rekultivaci půdy a zahladit tím 

veškeré ekologické škody po předešlé i současné těţbě uranu. Domnívám se, ţe je to cesta 

velmi trnitá a sloţitá, nicméně omezující dluh, který zůstal jako dědictví po minulé, 

devastující těţbě.  
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