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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi, kterými lze získávat uran z vod. 

V první části práce je stručně popsán historický vývoj uranového hornictví, chemické 

vlastnostnoti tohoto prvku a nejvýznamnější uranové minerály. Druhá část je zaměřena 

na využití uranu v různých odvětvích. Ve třetí části je okrajově popsána těžba uranu 

v České republice a ve světě. Zejména se však zabývá jednotlivými způsoby, kterými je 

možné těžit uran. V poslední kapitole jsou uvedeny technologie získávání uranu z důlních 

vod zatopených uranových ložisek, dále pak z uzavřených uranových ložisek při sanačním 

procesu a taktéž z mořských vod.  

 

Klíčová slova: uran, těžba uranu, loužení in situ, uran z mořských vod 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

This bachelor thesis deals with possibilities of gaining uranium from waters. There 

is briefly described historical evolution of uranium mining in the first part, also chemical 

attributes of this element and most important uranium minerals. Second art is focused on 

uranium utilization in various industries. Mining of uranium in Czech republic and in the 

world is described in third part. This part especially deals with particular way of uranium 

extraction. Last chapter consist of uranium extraction from deposits flooded by mining 

water, followed by uranium deposits closed during remediation process and also from sea 

waters.   

 

Keywords: uranim, uranium mining, in situ leaching, uranium from seawater 
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1 ÚVOD 

 

V současnosti je uran strategickou surovinou, ze které se získává palivo do 

jaderných elektráren. Vzhledem ke svým vlastnostem se uplatňuje nejen v energetickém, 

ale taktéž lékařském a vojenském průmyslu. Z důvodů zvyšující se ceny uranu a zároveň 

poptávky po této surovině se neustále zkoumají nové technologie získávání uranu z jiných 

zdrojů než z uranové rudy, která je těžena povrchovým nebo hlubinným způsobem.  

Předmětem mé bakalářské práce je popis jednotlivých technologií, kterými lze 

získávat uran z vod. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř teoretických částí. 

Zabývám se vlastnostmi uranu, jeho využitím, všemi možnostmi získávání uranu, 

včetně klíčové problematiky získávání uranu z vod.  

V první části je stručně popsán historický vývoj uranového hornictví, chemické 

vlastnostnoti uranu a nejvýznamnější uranové minerály.  

Druhá část se zabývá využitím uranu v různých odvětvích, zejména v oblasti 

energetické.  

Třetí část je zaměřena na obecné získávání uranu, a to v České republice  

i v zahraničí, převážně v Kazachstánu, Kanadě a Austrálii.  

V poslední části jsou uvedeny technologie získávání uranu z důlních vod 

zatopených uranových dolů, dále pak z uzavřených uranových ložisek při sanačním 

procesu a taktéž z mořských vod.  

Cílem mé práce je zjistit, zda lze ekonomicky získávat uran z vod a jakými 

dostupnými technologiemi.  

Jelikož je má práce teoreticky zaměřená, musela jsem nastudovat spoustu 

odborného materiálu a osobně jsem navštívila důl Rožná 1 v lokalitě Dolní Rožínka.  

O této problematice jsem diskutovala s panem Ing. Jiřím Šikulou, znalcem důlního 

uranového hornictví, kde jsem se dozvěděla mnohé o technlogii čištění důlnich vod, při 

němž se získává uranový koncentrát.   



Michaela Jurošková: Možnosti získávání uranu z vod 
   

 

2013  2 

2 URAN A JEHO VLASTNOSTI 

 

V této kapitole je stručně popsána historie uranu, jeho vlastnosti a nejvýznamnější 

uranové minerály.  

 

2.1. Historický vývoj uranového hornictví 

První poznatky o uranu pocházejí již ze středověku, kdy před více než čtyřmi 

stoletími narazili horníci na smolně černý nerost v krušnohorském Jáchymově při hledání 

stříbra. Pro člověka byl tento kámen více než čtyři sta let pouze „smolným kamenem“ 

neboli smolincem, neboť pro horníky znamenal významný úbytek dobývaného stříbra. [1] 

Teprve v roce 1788 se stal černý kámen předmětem zájmu německého chemika 

Martina Heinricha Klaprotha. Ten však ve skutečnosti při svých pokusech pracoval pouze 

s kysličníky uranu z jáchymovského smolince, který byl do té doby považován za směsnou 

oxidickou rudu železa, wolframu a zinku. Prvek byl pojmenován podle planety Uran, v té 

době objevené. Trvalo celých 52 let tj. do roku 1841, než byl získán kovový uran redukcí 

tetrachloridu draselného, který připravil francouzský chemik Melichar Peligot. Tento 

způsob je i v dnešní době využíván pro přípravu čistého kovu. V polovině 19. století  

se uranové rudy staly hledanou surovinou k výrobě barev pro potřeby sklářského  

a keramického průmyslu, a z těchto důvodů se začala v roce 1858 těžit v Jáchymově. [1], 

[2], [3] 

Novou vlnu zájmu o uranovou rudu přinesl francouzský fyzik Henri Becquerelem, 

když objevil její záření. Roku 1888 manželé Pierre Curie a Marie Curie - Sklodowska 

zjistili, že se v jáchymovské uranové rudě nachází radioaktivní prvek – radium, a tím 

položili základy zkoumání radioaktivity. V Jáchymově byla díky těmto objevům ruda 

těžena i pro výrobu radia až do roku 1939, kde se jeho roční výroba pohybovala v rozmezí 

od 2,2 do 5,5 g. [1] 

Po druhé světové válce se potvrdily studie světových fyziků, že pomocí tohoto 

prvku lze vyvolávat jaderné řetězové reakce, které slouží jako prostředek ničivé síly nebo 
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jako zdroj obrovského množství energie. Proto se nelze divit, že se po tomto období stal 

uran nejvyhledávanější surovinou na světě. [1] 

2.2. Chemické vlastnosti uranu 

Uran se řadí mezi běžné prvky jako např. zinek nebo cín vzhledem ke své průměrné 

koncentraci v zemské kůře, která se pohybuje okolo 2,7 ppm. V periodické soustavě  

je 92 prvkem, jenž patří do skupiny aktinoidů. V čistém stavu je to stříbřitě bílý kov 

s modrým nádechem, jehož atomová hmotnost je 238.03 amu a specifická váha činí 19.05 

g.cm
-3

. Z toho vyplývá, že se jedná o nejtěžší přirozený prvek v přírodě. Je velmi reaktivní, 

a pokud se nachází ve formě rozemletého prášku, pak je také samozápalný. Zahříváním  

se stává křehkým, ale postupným zvyšováním teploty je plastický. Není příliš tvrdý, proto 

je možné jej při normální teplotě válcovat nebo kovat. V přírodě se vyskytuje  jako směs tří 

izotopů o následujícím procentuálním zastoupení [2], [4]: 

 238U ....................... 99,28 % 

 235U ....................... 0,711 % 

 234U ....................... 0,0054 %  

Charakteristickou vlastností těchto izotopů je jejich radioaktivita, což je neustálý 

děj rozpadání jeho atomových jader. Vnějším projevem tohoto nepřetržitého procesu  

je záření, které se dělí na tři druhy-α, β a γ .Uran se vyskytuje jako 2, 3, 4, 5 a 6 - mocný. 

Sloučeniny troj a pětimocného uranu jsou velmi nestálé naopak od uranu čtyřmocného, 

který tvoří oxid uraničitý UO2, od něhož se odvozují uraničité soli, které se ve vodě 

rozpadají. Šestimocný uran je nejstálejší a s hydroxidy pak vytváří uranany. [4], [5] 

 

2.3. Uranové minerály 

Z geochemického hlediska je základním charakteristickým rysem uranu jeho 

snadná migrace a rozptýlenost v horninách. Je zastoupen v několika desítkách nerostů 

(nejčastěji kyslíkatých sloučenin). V padesátých letech minulého století přesahoval počet 

uranových minerálů 70, avšak v současnosti převyšuje dvě stovky. To odpovídá asi pěti 

procentům z celkově zjištěných 4000 minerálních druhů. Nejbohatší lokalitou je bezesporu 
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Jáchymov, kde se vyskytuje až 74 minerálních druhů. Z ekonomického hlediska jsou 

nejvýznamnějšími minerály uranu, které tvoří jeho hlavní rudy oxidy uraninit (UO2)  

a smolinec (známý jako U3O8). Na zrudnění uranových ložisek se však podílí mnoho 

dalších nerostů. Mezi významné lze zařadit karbonáty (andersonit), sulfáty (uranopylit), 

fosfáty, vanadáty, arzenáty (autunit, torbenit) a také silikáty (coffinit). Zde je přehled 

nejvýznamnějších zástupců daných skupin. [2], [4], [6] 

 

2.3.1. Oxidy 

Uraninit (UO2) 

V přírodě se nachází jako směs oxidu uraničitého UO2 a oxidu uranového UO3, 

vždy však s příměsí vzácných zemin, olova, thoria, radia a polonia. Je černý, smolně 

lesklý, silně radioaktivní, velmi dobře rozpustný v kyselině dusičné (HNO3), kyselině 

sírové (H2SO4) a méně pak v kyselině chlorovodíkové (HCl). Tvoří celistvé nebo zrnité 

žilky a ledvinité agregáty. Hojně se vyskytuje i ve formě zemitých nesoudržných agregátů 

(tzv. uranová čerň). V uraninitu je obsaženo přibližně 88% uranu. Slouží především  

na výrobu paliva do jaderných elektráren nebo jako zdroj mnoha prvků. [7], [8], [9] 

 

 

Obrázek 1: Ledvinitý agregát uraninitu: Příbram, důl Anna [10] 
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2.3.2. Karbonáty (uhličitany) 

Andersonit, CaNa2 (UO2) · (CO3)3·6H2O 

Minerál, který tvoří světle zelené povlaky a velmi drobné lesklé krystaly.  

Byl nalezen v Jáchymově a na ložisku Rožná. Ve světě se vyskytuje ve spojených státech, 

Rakousku, Anglii, Švédsku a Argentině. Je velmi dobře rozpustný ve vodě. [2], [11] 

 

  
Obrázek 2: Andersonit [12] 

 

2.3.3. Sulfáty (sírany) 

Uranopilit, (UO2) 6· (SO4) · (OH) 10·12H2O 

Je tvořen žlutými, hedvábně lesklými jehličkovitými krystaly, které vznikají 

přeměnou uraninitu. Roku 1854 byl jako nový minerál popsán Dauberem z Jáchymova pod 

názvem basisches Uransulfat. Až v roce 1882 zavedl Weisbach označení uranopilit. 

Naleziště byla objevena i v Příbrami, Dlažově, Smrkovci, v Řasné u Telče, Rožné  

a Slavkovicích. [2] 
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Obrázek 3: Uranopilit [13] 

 

2.3.4. Fosfáty 

Autunit, Ca (UO2)2· (PO4)2·10-12H2O 

Tento minerál je vysoce radioaktivní. Vzniká při zvětrávání minerálů obsahujících 

uran v pegmatitech, žulách, hydrotermálních žilách a také v usazeninách. Tvoří tabulkovité 

krystaly čtvercového obrysu či agregáty s dokonalou slídovou štěpností. V ČR je znám 

z lokalit Jáchymov, Olší, Chotěboř, Damětrice u Horažďovic a Slávkovice. [2], [14] 

 

 
Obrázek 4: Autunit [15] 
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2.3.5. Silikáty 

Coffinit, U (SiO4) · (OH) 4 

Pro coffinit jsou typické černé, jemnozrnné, radiálně paprsčité nebo kulovité 

agregáty a povlaky. Jeho krystaly jsou mikroskopické. Často doprovází uraninit a vzniká 

jako produkt jeho alterace. Nachází se v lokalitách Jáchymov, Horní Slavkov a Příbram. 

V coffininitu je obsah uranu odhadován na 68 %. [2], [9], 

 

 
Obrázek 5: Coffinit [10] 
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3 VYUŽITÍ URANU 

 

Než bylo objeveno, že je uran radioaktivní prvek, využíval se k výrobě barev do 

skla a keramických glazur. Na našem území má tato výroba velkou tradici. Dle státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost (SUBJ) jsou dnes v České republice známy dva výrobci 

skla barveného uranem. Roku 1852 začala být v Jáchymově vyráběna uranová žluť- 

diuranan sodný (Na2U2O7). Vzhledem k velkému zájmu byla v roce 1855 vybudována 

samostatná továrna na výrobu uranových barev, kde se vyráběla taktéž např. pomerančová 

žluť, amoniaková žluť (diuranan amonný) a zlatožlutá-červená žluť (diuranan draselný). 

Uranové sklo je zajímavé především díky svým sytým barvám, ale také díky fluorescenci. 

V 90. letech 19. století však nastal útlum výroby. [17], [18] 

Ochuzený uran, který je zbaven podstatné části izotopu 
235

U se vzhledem ke svým 

vlastnostem v současnosti využívá také ve vojenství. Díky vysoké hustotě a malému 

objemu je potřebný tam, kde je vyžadována velká hmotnost. Jedná se o zátěže, závaží nebo 

protipancéřové munice. Zároveň slouží na ochranu před radioaktivitou. V civilním sektoru 

ho lze využít k vyvažování ropných plošin, letadel (např. Boeing B 747), plachetnic  

a údajně i ve vozech Formule 1. [17], [19], [20]  

V současnosti má největší význam jaderné využití uranu, a sice v energetickém, 

lékařském a vojenském průmyslu. [17] 

 

3.1. Jaderné využití - lékařské 

Radionuklidy se v lékařském průmyslu začaly používat po objevení nového  

prvku - radia. Radium bylo izolováno z louhu po zpracování odpadu z výroby uranových 

rud v Jáchymově. Sloužilo k léčbě rakovinových nádorů, avšak k jeho vysoké ceně a tím 

také nedostupnosti bylo jeho využití velice omezené. Dnes je radioterapie považována  

za velmi významnou léčbu některých typů nádorových onemocnění, která prodlužuje život 

pacientům a tlumí jejich bolest. Při této léčbě dochází taktéž k poškozování zdravé tkáně, 

proto se musí dávka aplikovat postupně. Nejčastěji se využívají zevní uzavřené  

zářiče – izotopy 
137

Cs (beta záření) a 
60

CO (gama záření). [17] 
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Své uplatnění mají i uměle vytvořené radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu, 

sloužící pro diagnostiku některých onemocnění a lokalizaci nádorů. [17] 

 

3.2. Jaderné využití- energetické 

 Základem jaderné energetiky je štěpení přírodních nebo uměle připravených jader 

atomů těžkých a nestabilních prvků, zejména uranu a plutonia. Jaderné palivo je především 

ve formě tablet oxidu uraničitého UO2, plutoničitého PuO2, nebo jejich směsi, které jsou 

sestaveny do palivových proutků a ty pak do větších palivových souborů- tzv. kazet. 

Vhodným konstrukčním materiálem těchto palivových kazet bývá antikorozní ocel nebo 

slitiny s vysokým obsahem niobu a zirkonia, které mají vyšší teplotu tání, varu ale také 

nízký průřez pro záchyt neutronů. Na místo čistých kovů je mnohem výhodnější použití 

oxidů a to z hlediska jejich fyzikálních vlastností (změny objemu při zahřívání, vyšší 

teploty tání, varu aj.). [16], [17], 

Stupeň obohacení paliva štěpnými izotopy závisí především na typu použitého 

reaktoru. U obvyklých jaderných elektráren se jedná o nízko obohacený uran s 1,5 - 4 % 

235
U, zatímco u rychlých množivých reaktorů či reaktorů, které slouží k pohonu lodí  

se jedná o vysoko obohacený uran s 15 – 90 % 
235

U. [17] 

Samotná řízená řetězová reakce probíhá v jaderných reaktorech, což jsou uzavřené 

nádoby, v nichž se umísťují palivové kazety. Rozpadem štěpných izotopů vznikají 

fragmenty štěpení (tj. nové prvky) a neutrony, jež jsou nositeli energie, která se uvolňuje 

jako teplo, vznikající srážkami fragmentů s atomy paliva. Neutrony, které při tomto 

procesu vznikly, jsou poměrně nestabilní částice, schopné za určitých podmínek štěpit 

jádra dalších atomů a tím dochází k řetězové reakci. Přibližně pět let se musí použité palivo 

z reaktoru chladit v bazénech použitého paliva, aby došlo k rozpadu nově vzniklých 

izotopů s krátkým a středním poločasem rozpadu, a tím se snížila aktivita paliva. 

Nakládání s palivem se liší dle země a také typu reaktoru, ve kterém bylo použito. [17], 

[16] 
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3.3. Jaderné využití - vojenské 

Krátce poté, co byl v prosinci roku 1938 objeven princip jaderného štěpení  

a 2. prosince roku 1942 spuštěna první umělá řetězová reakce štěpením uranu, bylo 

navrženo zneužití jaderné reakce pro výrobu zbraní. Za počátek atomového věku  

je považován výbuch plutoniové bomby zvané Trinity. Na japonské město Hirošima byla 

dne 6. srpna roku 1945 svržena atomová bomba a o tři dny později další na město 

Nagasaki. To vedlo k japonské kapitulaci a ke konci druhé světové války. Způsobily tak 

okamžitou smrt asi 68 tisíc lidí ve městě Hirošima a 38 tisíc lidí ve městě Nagasaki. Také 

se zranilo několik desítek tisíc lidí a mnoho dalších později zemřelo na následky ozáření. 

[17] 

Jaderné zbraně jsou založeny na několika principech. První je obdobný jako 

u řetězové reakce, který využívá jaderná energetika. Při odpálení takové bomby dochází 

k velmi krátkému střetu dvou částí štěpného materiálu, tvořící nadkritické množství. Tím 

dojde k reakci, která uvolňuje poměrně velké množství energie různých typů jako  

je tlaková vlna, elektromagnetický impulz, tepelné a ionizující záření a vzniklé 

radioaktivní látky. Mezi další jaderné zbraně lze zařadit vodíkové a neutronové bomby. 

V tomto případě dochází k silně exotermické reakci s uvolněním energie, nejčastěji 

rentgenových paprsků. Dne 1. listopadu roku 1952 došlo v USA k odpálení první vodíkové 

bomby. [17] 

Dnes tyto zbraně používá také Velká Británie, Francie, Čína, Rusko, Indie a možná 

i Izrael. Jednou z variant vodíkových bomb jsou neutronové bomby. Ty využívají 

neutrony, které vznikají při fúzi, zpravidla podpořené obsahem izotopů uranu. Ionizující 

záření neutronů s vysokou energií je mnohem nebezpečnější a ničivější, než tepelná  

a tlaková vlna, jelikož působení tohoto záření má pro živé organismy smrtelné účinky. [17] 

Novou alternativou jsou tzv. špinavé bomby, kdy výbuch který je způsobený 

klasickou trhavinou roznese štěpný materiál po okolí. Jsou nebezpečné především proto,  

že je lze vyrobit poměrně snadno, ekonomicky výhodně a to z radioizotopů, které  

se využívají v průmyslu nebo medicíně. [17] 
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4 MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ URANU 

Kapitola stručně popisuje těžbu uranu ve světě a v České republice. Zejména  

se však zabývá jednotlivými způsoby těžby, kterými lze získávat uran.  

 

4.1. Světová těžba uranu 

Dle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) se z geologického 

hlediska rozlišuje celkem 15 hlavních kategorií ložiskových typů. Nyní mají 

z ekonomických důvodů největší význam ložiska pískovcová (Kazachstán, Niger a USA), 

diskordantní (Kanada), brekciových komplexů (Austrálie- Olympic Dam), vulkanogenní 

(Rusko- Krasnokamensk) a intrusivní (Namibie- Rossing). [4] 

Obsah uranu v těžených rudách závisí na typu ložiska, způsobu těžby, množství 

zásob a zpravidla se pohybuje v rozmezí od 0,05 % do 0,4 %. Výjimkou jsou velmi bohatá 

kanadská ložiska (typu uncorformity), na nichž dosahuje kovnatost uranu až 20 % (Cigar 

Lake, McArthur River). Přibližně 20 % světové produkce pochází z ložisek, které mají 

kovnatost více než 1 % a 60 % produkce pochází z ložisek s kovnatosti pod 0,2 %. 

Celosvětově převládá těžba povrchovým a hlubinným způsobem, avšak velmi rozšířenou 

metodou se stává také podzemní loužení kyselinou nebo zásadou. [4], [21] 

Produkce uranového koncentrátu jednotlivých zemí se v průběhu několika let 

výrazně změnila (graf 1). V roce 2007 byla hlavním producentem uranu Kanada (9 476 t) 

před Austrálií (8 611 t) a Kazachstánem (6 637 t). O rok později se Kazachstán (8 512 t) 

dostal na druhé místo a nahradil tak Austrálii (8 433 t). Zlom nastal v roce 2009, kdy  

se Kazachstán stal největším producentem uranového koncentrátu se svou produkcí 

14 020 tun. Toho bylo dosaženo zejména díky jeho státní politice a rozsahem snadno 

těžitelných zásob. Z celkově deseti největších dolů světa se nacházejí čtyři na území 

Kazachstánu (jmenovitě Tortkuduk, Buděnovskoje, Inkai a jižní Inkai). Až 64% světové 

produkce uranu produkují doly v Kazachstánu (36 %), Kanadě (17 %) a Austrálii (11 %). 

Za rok 2010 se celosvětově vytěžilo 53 000 tun uranu. [21], [22], [23] 
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Graf 1: Světová produkce uranu (stav 2011), přepracováno podle [22] 

 

 

 

Tabulka 1: Největší doly z hlediska produkce uranu (stav 2011)[ 22 ] 

Důl Země 
Vlastník 

(společnost) 

Způsob 

těžby 

Produkce 

U (t) 

% světové 

produkce 

McArthur River Kanada CAMECO hlubinně 7 686 14 

Olympic Dam Austrálie 
BHP 

BILLITON 

Vedlejší 

produkt 
3 353 6 

Arlit Nigérie 
SOMAIR/ 

AREVA 
Povrchově 2 726 5 

Tortoduk Kazachstán 
KATCO 

JV/AREVA 
In situ 2 608 5 

Ranger Austrálie 
ERA (REA 

TINTO ) 
Povrchově 2 240 4 

Krasnokamensk Rusko ARMZ Hlubinně 2 191 4 

Budenovskoye Kazachstán 
URANIUM 

ONE 
In situ 2 175 4 

Rossing Namibie 
RIO TINTO  

(69 %) 
Povrchově 1 822 3 

Inkal Kazachstán CAMECO In situ 1 602 3 

Jížní Inkal Kazachstán 
URANIUM 

ONE 
In situ 1 548 3 

Celkem 27 951 52 % 
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4.2. Těžba uranu v ČR 

Dle klasifikace IAEA se na území České republiky vyskytují pouze dva typy 

ložisek - žilná a pískovcová. Co se týká produkce kovu měla největší význam ložiska žilná, 

která tvořila rudní tělesa zónového, metastatického a žilného typu uložena strmě v pevných 

horninách s mocností zrudnění 1,5 - 2,0 m. Druhé místo z hlediska produkce kovu 

představují ložiska uranonosných pískovců a ostatních sedimentů. Do této skupiny patří 

zejména ložiska v severočeské křídě. Ložiska pískovcového typu jsou tvořeny rudními 

tělesy o mocnosti 10,0 - 20,0 m, které jsou uloženy subhorizontálně v pískovcích nebo 

prachovcích. [24] 

Od roku 1945 až do poloviny 90. let minulého století patřilo uranové hornictví 

k velmi významným odvětvím České republiky. V produkci uranového koncentrátu 

zaujímala ČR ve světě přední místo. Na těžbě se podílelo šest hlavních těžebních oblastí 

(graf 2) a v letech 1946 až 2006 se získalo celkem 110 000 tun uranu ve formě tříděných 

rud a chemického koncentrátu. Velmi malé množství bylo vytěženo taktéž v rámci 

geologických průzkumů i v ostatních regionech. V Čechách probíhalo využití ložisek 

zejména hlubinným způsobem (Příbram, Okrouhlá Radouň, Hamr na jezeře a dolní 

Rožínka), kde probíhala těžba velmi intenzivně, dále pak chemickou metodou in situ (Stráž 

pod Ralskem). Bylo to z toho důvodu, že tehdejší ložiska nebyla svým typem vhodná pro 

ekonomičtější dobývání lomem. [6], [25], [26], 

 V období rozkvětu (1955 - 1989) činila produkce uranu 2000 až 2900 tun za rok. 

Vzhledem k vytěžení některých ložisek a výrazného snížení možnosti odbytu v důsledku 

politicko - ekonomických změn docházelo od 80. let minulého století k postupnému 

snižování těžby. V roce 2009 se umístila Česká republika až na čtrnáctém místě světového 

žebříčku s produkcí 258 tun U. [4], [27] 

Nyní se těží pouze v jednom hlubinném dole na ložisku Rožná v lokalitě Dolní 

Rožínka, které dne 23. května 2007 usnesením vlády ČR č. 565/2007 byla prodloužena 

těžební činnost po dobu ekonomické výhodnosti a to bez nároků na finanční podporu  

ze státního rozpočtu. Důvodem tohoto prodloužení je rostoucí cena uranu na komoditních 

trzích.[28],[29]
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Graf 2: Podíl jednotlivých oblastí na celkové těžbě uranu v ČR (1946-2006), přepracováno podle [25] 

 

4.3. Způsoby těžby 

Těžbu uranu lze rozdělit do tří skupin [26]  :  

 primární těžba 

 vedlejší těžba  

 sekundární získávání uranu 

 

4.3.1. Primární těžba uranu 

Pro těžbu uranové rudy se využívají tři základní metody [30] :  

 Hlubinné dobývání 

 Povrchové dobývání 

 Chemická těžba loužením in situ 

Hlubinný a povrchový způsob těžby je vhodný pro žilná ložiska ve vulkanických  

a přeměněných horninách. Těžba loužením in situ se uplatňuje na ložiskách 

sedimentárního typu. Již desítky let se však zkoumají způsoby, které by byly šetrnější 
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k životnímu prostředí a jako vhodnou metodou se zdá být využití mikroorganismů při 

získávání uranu. [31] 

 

Hlubinné dobývání  

Ve světě je hlubinné dobývání doposud nejrozšířenějším způsobem získávání 

uranu, neboť většina rudy je uložena hluboko pod zemí, kde jsou její koncentrace poměrně 

vysoké. Největším hlubinným uranovým dolem je kanadský McArthur River s rudními 

tělesy 500 až 600 m pod povrchem a produkcí 8 000 tun ročně. Zvláštností je způsob 

těžby, kdy je potřeba nejprve okolní zvodnělé horniny zmrazit. Další velmi významný 

hlubinný důl je Olympic Dam v Austrálii. Jedná se o největší ložisko mědi, zlata a stříbra 

na zemi s největší akumulací uranu. Ten je získáván pouze jako vedlejší produkt při těžbě 

těchto prvků a jeho roční produkce se pohybuje průměrně kolem 3 000 až 4 000 tun uranu. 

[21]  

V České republice (dřívější Československé republice) byla právě hlubinná těžba 

hlavním způsobem dobývání uranových rud. Vytěžilo se několik desítek milionů metrů 

krychlových horniny a na povrchu bylo uloženo z důlních děl více než 50 milionů metrů 

krychlových hlušiny. Při této těžbě se využívalo celé spektrum dobývacích metod, které 

byly zvoleny dle typu ložiska v dané lokalitě. Používaly se jak klasické dobývací metody, 

tak i jejich upravené varianty. [32]    

V současné době se  na území našeho státu těží uran pouze v jednom hlubinné dole 

na ložisku Rožná. Těžba probíhá metodou sestupného lávkování na zával pod umělým 

stropem. Metoda spočívá v sestupném dobývání dobývkového bloku horizontálními 

lávkami raženými pod sebou a v zaplnění vydobytých prostor závalem nadložních hornin 

(obrázek 6). [33] 

Při ražbě je ruda nejprve navrtána, poté odstřelena, čímž vznikají menší úlomky, 

které se dopravují do úpravny, kde prochází několikastupňovou chemickou přeměnou. 

Konečným produktem úpravy je žlutá sraženina diuranát amonný tzv. žlutý koláč neboli 

yellow cake. [34]    
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Obrázek 6: Sestupné lávkování na zával pod umělým stropem [27] 

 

Povrchové dobývání (open pit) 

Některá ložiska uranu jsou svým uložením, tvarem, rozměry, mocností, ale také 

rozsahem případné skrývky hlušin vhodná pro ekonomičtější těžbu lomem. [6] 

Ve světě je tento způsob dobývání velmi rozšířený. Největším povrchovým 

uranovým dolem na světě je důl Rössing, nacházející se v Namibii, který z 69 % vlastní 

společnost RIO TINTO. Důl byl založen roku 1970, ale těžit se v něm začalo až o šest let 

později. V roce 2010 se jeho produkce pohybovala kolem 3 083 tun uranu, zatím co za rok 

2011 klesla na 2 641 tun a v roce 2012 se vytěžilo 1 822 tun uranu. [35], [36] 

 Druhým, velmi významným uranovým ložiskem v Namibii je důl Langer Heinrich, 

patřící pod společnost Paladin Energy. Průměrná kovnatost rud ložiska se pohybuje kolem 

0,06 % U3O8. Povrchovým způsobem těžená ruda je nejprve drcena s následným 

propíráním. Mletí rudy není nutné, neboť uranové zrudnění je pouze na povrchu zrn 

sedimentů. Pro separaci uranu se používá alkalické loužení sodou při teplotě 75 
o
C.  

Po rekuperaci tepla a přes zahušťovače pokračuje nasycený roztok do sorpčních kolon,  

kde se uran z roztoku váže na iontoměničích. Z nich se uran smývá pomocí elučního 

roztoku a je vysrážen jako diuranát sodný, pak je opět rozpuštěn kyselinou sírovou  

a vysrážen peroxidem vodíku. Výsledkem je uranový koncentrát chemického složení UO4. 

Zatímco v roce 2008 činila produkce 1 200 tun U3O8, roku 2009 se zvýšila o 40 % na  

1 700 tun. [37] 
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Třetím velmi významným povrchovým uranovým dolem je Arlit. Nachází  

se v Nigerii a vlastníkem je společnost AREVA. Uran je zde těžen ze sedimentů z hloubky 

50 až 70 metrů. Za rok 2011 činila produkce 2 726 tun uranu. [38] 

 V České republice představovala těžba uranu povrchovým způsobem pouze 3 %, 

neboť z geologického hlediska jsou povrchové vrstvy na uran velmi chudé. [33] 

 

Chemická metoda loužením in situ 

Loužení je získávání jedné či více složek z tuhého substrátu do kapalného výluhu. 

Jedná se o heterogenní proces, kterého se zúčastňují alespoň dvě fáze: tuhá (s) a kapalná 

(l).[39]  

Princip metody spočívá v tom, že je do produktivního horizontu vháněn pomocí 

vtláčecích vrtů loužicí roztok, který postupně prostupuje porézním horninovým prostředím, 

a tím louží jednotlivé složky zrudnění. Roztok, který je nasycen uranem se pomocí 

těžebních vrtů dopravuje do chemické stanice, kde jsou užitkové složky separovány  

a následně upraveny na finální produkt. Po úpravě je loužicí roztok zpět vtláčen do ložiska. 

[33] 

Pro hydrochemickou těžbu uranu se používají dva postupy. První je alkalický 

(neboli karbonátový) postup, při kterém se využívá jako hlavní látka uhličitan sodný nebo 

amonný v oxidačním prostředí. Tento způsob je sice mnohem šetrnější k životnímu 

prostředí, nevýhodou je však jeho nízká účinnost, jelikož vyloužení uranu trvá mnohem 

delší dobu. Druhým, účinnějším postupem je kyselý způsob loužení, který používá jako 

hlavní látku kyselinu sírovou a jako oxidační činidlo kyselinu dusičnou. K výplachu vrtů  

se využívá kyselina fluorovodíková. Při působení kyseliny sírové uran přechází z horniny 

do roztoku ve formě uranyldisulfátového anionu [UO2(SO4)2]
-2

. Poté je z tohoto roztoku 

odstraněn na iontoměničích v sorpčních kolonách, po elucí kyselinou dusičnou se přidává 

amoniak a dochází ke srážení. Výsledkem je žlutá sraženina dusičnanu uranylu UO2(NO3)2 

tzv. žlutý koláč. [40], [3] 

 Metodou in situ se získává uran především ve světě. I přes 46% produkci za rok 

2011 se však nejedná o metodu nejpoužívanější, nýbrž nejvýkonnější. Důvodem je výrazný 

nárůst těžby pomocí této metody v Kazachstánu. Ten se stal v roce 2009 nejvýznamnějším 
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producentem uranového koncentrátu s téměř 28% světovou produkcí, o rok později s 33% 

produkcí a v roce 2011 s 35% produkcí. [41], [42] 

Nyní je v provozu 14 kazašských dolů, které vlastní stát přes společnost 

Kazatoprom. V těchto dolech se až na jeden získává uran chemickou metodou za použití 

kyseliny sírové. Druhým nejvýznamnějším státem, využívající metodu in situ je Austrálie 

(doly Beverly a Honeymoon) s 11% produkcí. V menší míře se metoda využívá taktéž 

v USA, kde je proces prováděn alkalickým způsobem. Je to z důvodu přítomnosti minerálů 

jako je sádrovec a vápenec, které tvoří zásadité horninové podloží. Kdyby se do podzemí 

vtláčela kyselina sírová, nebylo by možné uran vyloužit. [21], [22] 

V druhé polovině šedesátých let bylo v ČSSR zkoušeno loužení kyselinou sírovou 

na ložisku Stráž pod Ralskem. Probíhala zde současně i těžba hlubinným způsobem. 

Provoz těchto dvou odlišných metod umožnil podle technických a ekonomických výsledků 

zjistit, která metoda je efektivnější. Roku 1976 bylo zjištěno pronikání zakyselených vod 

až k dolu hlubinné těžby Hamr I. Bylo to v důsledku čerpání podzemních vod dolu Hamr I, 

kde došlo ke změně hydrogeologických podmínek a zakyselené vody se tak rozšířily na 

vzdálenost 2400 m od dolu a stále postupovaly. Problém nadále rostl a v roce 1988 došlo 

k proniknutí kyselých roztoků ze spodního horizontu cenománských vod, kde se těžilo  

až k  vrchnímu horizontu turonských pitných vod. Těžební činnost ložiska byla ukončena 

roku 1996 a od té doby probíhá likvidace následků těžby. [43] 

 

Obrázek 7: Schéma podzemního loužení uranu [44] 
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Bakteriální loužení uranu 

Charakteristickým rysem bakteriálního loužení je využívání činností určitých druhů 

mikroorganismů při získávání mědi, zlata, uranu a dalších kovů. Mikroorganismy, které  

se podílejí na bakteriologickém vyluhování, patří do skupiny Thiobacilů. 

Nejvýznamnějšími zástupci z těchto tzv. autotrofních mikroorganismů jsou zejména: 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Ferrobacillus ferrooxidans a 

také Ferrobacillus sulfooxidans. [3], [45]   

Mechanismus působení mikroorganismů při vyluhování rud je buďto přímý nebo 

nepřímý. Přímý mechanismus je založen na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. 

Minerál, který je ve vodě nerozpustný, je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky 

katalyzovaných mezistupních. K uskutečnění tohoto procesu je potřeba přímý kontakt mezi 

povrchem minerálu a bakteriemi. Nepřímý mechanismus spočívá v tom, že na rozpuštění 

žádaného kovu se podílejí reakční produkty, které vznikly v průběhu reakcí mechanismu 

přímého. [3],[39]     

V případě bakteriálního loužení uranových rud probíhá nepřímý mechanismus, 

neboť jsou využívány produkty oxidace pyritické síry (t. j. kyselina sírová) a dvojmocného 

železa (t. j. trojmocné železo). Je tedy zřejmé, že bakteriální loužení, které je prováděno 

výše zmíněnými mikroorganismy patří do loužení kyselého, při němž se využívají 

mikroorganismy Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans.  

Pro loužitelnost uranu v karbonátovém prostředí sice byly objeveny dva kmeny 

Thiobacillus thioparus a Thiobacillus trautweini, k jejich rozšířenému použití však 

nedošlo. Reakce důležité při loužení uranu v kyselém prostředí [3]:  

 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4 (1) 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 3H2O (2) 

FeS + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + 2S (3) 

2S + 6Fe2(SO4)3 + 8H2O → 12FeSO4 + 8H2SO4 (4) 
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Pro loužení uranu je nezbytné zabezpečit tvorbu kyseliny sírové, síranu železitého  

a síranu železnatého. Thiobacily se účastní reakce 1 a 2. Průběh těchto reakcí je ovlivňován 

následujícími faktory [3]:  

 Provzdušňování  

 Teplota 

 pH prostředí 

Bakteriální loužení lze využít k získávání uranu z chudých a dobře loužitelných 

sulfidických rud. Z tohoto důvodu je tento proces využíván zejména při loužení haldovém, 

perkolačním a podzemním, při nichž se dá ruda více nebo méně upravit. [3] 

 

Tabulka 1: Mikroorganismy vhodné pro loužení uran[39] 

Prvek Forma výskytu Mikroorganismy schopné loužit 

U 
Oxidická 

s příměsí pyritu 

Uranobacillus uranooxidans,Pseudomonas, Achromo

bacter, Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

V České republice probíhalo bakteriální loužení na ložisku Licoměřice v letech 

1977 až 1985 pomocí bakterie Thiobacillus ferrooxidans. [46] 

 

Acidithiobacillus ferrooxidans  

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans (dřívější název Thiobacillus 

ferrooxidans) byl izolován jako samostatný rod Ferrooxidans a jako příslušník rodu 

Acidithiobacillus z kyselých důlních vod z různých lokalit a to v případech, kdy  

se v minerálech nacházela síra nebo železo. Jedná se o aerobní chemolitotrofní bakterie, 

které získávají energii oxidací anorganických sloučenin. Optimální podmínky pro tento 

mikroorganismus jsou teplota 30 
o
C a pH 2, ale může růst už při pH 1. Hlavní energetický 

substrát těchto mikroorganismů je železnatý kationt Fe
2+, který tyto bakterie oxidují na 

trojmocný železitý kation Fe
3+

. Využití těchto bakterií je velmi široké. Acidithiobacillus 

ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans jsou základními mikroorganismy v procesu 

loužení sulfidických rud. Výhodou využití mikroorganismů při získávání kovů loužením 

je, že tolik nezatěžují životní prostředí. [47], [48] 
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Obrázek 8: Acidithiobacillus ferrooxidans [49] 

 

4.3.2. Vedlejší získávání uranu 

Energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné, stejně jako uran, a proto se neustále 

hledají nové způsoby, jak jej co možná nejlépe využít. Vedle ložisek, kde je uran těžen 

jako hlavní surovina, existuje několik dolů, ve kterých se získává při těžbě jiných nerostů 

(například zlata, mědi nebo fosfátů) jako vedlejší produkt. Jihoafrická republika počítá 

veškerou produkci uranu k vedlejším produktům těžby zlata. [50] 

Nejrozsáhlejší ložisko mědi se nachází v australském dole Olympic Dam a uran  

se zde získává pouze jako vedlejší produkt. I přes nízkou kovnatost uranové rudy (okolo 

0,053 %) se celkové množství uranu na tomto ložisku odhaduje až na 302 000 tun, což 

znamená, že se jedná o největší lokální zásoby uranu na světě. [50] 

Fosfátové horniny obsahují přibližně 0,005 až 0,002 % uranu. Množství uranu  

ve světových zásobách fosfátů se pohybuje v rozmezí od 5 do 15 milionů tun. 

Nejvýznamnější ložiska jsou v Mexiku, Maroku, Jordánsku a taktéž ve Spojených státech. 

Při běžném zpracování fosfátů zůstává většina uranu jako příměs v hlavním produktu 

(například ve hnojivech). Díky technologiím, které umožňují uran extrahovat lze 

z hlavního produktu odstranit nežádoucí příměs a získat tak významný zdroj uranu. 

Celosvětově se zabývá zpracováním fosfátů na 400 závodů, ze kterých by bylo teoreticky 

možné získat 11 000 tun uranu ročně. [50] 
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Existuje však mnohem více vedlejších zdrojů uranu. Významným zdrojem by mohl 

být uran nacházející se v poměrně malých koncentracích ve vrstvách břidlice. Ta sice 

obsahuje jen 0,005 až 0,04 % uranu, ale vzhledem k velkému rozsahu ložisek  

se v konečném důsledku jedná o značné množství - 169 230 tun v německém Ronneburgu, 

254 000 tun ve švédském Randstatu, a až 4 - 5 milionů tun ve Spojených státech, přesněji 

v lokalitě Chattanooga Shale. Břidlicová ložiska představují obrovské zásoby uranu, přesto 

však jeho získávání není ekonomicky výhodné. [50] 

Velmi významným zdrojem uranu se do budoucna zdá být především uhelný 

popílek, který je dnes považován spíše za bezcenný odpad z tepelných elektráren. Hnědé 

i další uhlí totiž mají poměrně vysoký obsah uranu. [51] 

Dále je uran obsažen taktéž v mořských a důlních vodách, o těchto technologiích  

se zmiňuji v kapitole 5 Možnosti získávání uranu z vod na str.   

 

Extrakce uranu z popílku 

V Evropě ročně vznikne přes 50 milionů tun popílku, který může představovat 

základ pro palivo do jaderných elektráren. Odhaduje se, že v popílku je obsaženo přibližně 

0,1 až 0,03 % uranového koncentrátu (U3O8). Možnost extrakce uranu z uhelného odpadu 

zaujala hned dvě zahraniční energetické společnosti: kanadskou Sparton Resources  

a australskou společnost WildHorse Energy. Společně se zavázaly najít nejvhodnější cestu, 

jak tímto způsobem získávat uran. Kanadské společnosti Sparton Resources se podařilo 

úspěšně vyrobit první malé množství oxidu uranu (U3O8) ve formě tzv. žlutého koláče 

z popílku jedné čínské tepelné elektrárny. Zkoušku uskutečnila poradenská firma Lyntek, 

která se nachází v Denveru v Coloradu. Při pokusu bylo použito 6,1 kg čínského 

elektrárenského popílku uskladněného u elektrárny nedaleko Siao-tchang (Xiaolong tang) 

v jižní Číně. Každá tuna tohoto odpadu obsahuje přibližně 181,4 g U3O8. Proces probíhá 

obdobným způsobem jako loužení kyselinami (rozpustit, profiltrovat a vysrážet uran). 

V příštím pokusu chce společnost použit až 20 kg elektrárenského odpadu. Uložiště 

popílku zkoumala Sparton Resources pomocí zkušebních vrtů a zjistila, že jeho vrstva má 

průměrnou výšku 17 m a obsahuje nejméně 5,3 milionu tun popílku. Odhaduje se, že bude 

možné celkem zpracovat až 10 milionu tun čínského elektrárenského popílku, což  
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je dvakrát více, než se přepokládalo. Zkouška, kterou provedla společnost Lyntek ukazuje, 

že takto lze získat 2 085 tun U3O8. [52] 

 Avšak ne všechny elektrárenské odpady jsou vhodné pro to, aby se z nich mohl 

získávat uran, je tedy zapotřebí, aby byl obsah uranu v uhlí nejméně 50 ppm. V jižní Číně, 

přesněji v provincii Yunnan se nacházejí tři elektrárny spalující lignit z blízkých 

povrchových dolů, kde se obsah uranu v uhlí pohybuje v průměru 65 ppm. Sparton 

Resources proto uzavřela smlouvu se státní společnosti China National Nuclear Corp  

na využití tohoto zdroje. [53] 

 

4.3.3. Sekundární získávání uranu 

K sekundárním zdrojům uranu patří možnosti jeho získávání jiným způsobem,  

než z vytěžené rudy. Jedná se o recyklovaný uran z vyhořelého paliva, přebytečných 

jaderných zbraní a odpadu z obohacování (ochuzený uran). [50] 

 Recyklovaný uran z vyhořelého paliva: Získávání uranu z vyhořelého paliva  

se praktikuje zejména v přepracovacích závodech La Hague ve Francii a 

Sellafield ve Velké Británii. V La Hugue se každoročně přepracovává okolo 850 

tun vyhořelého uranového paliva z celkového množství 1 050 tun 

vyprodukovaného ve Francii. [50] 

 Zředěný vysoce obohacený uran: V případě, že zředíme vysoce koncentrovaný 

obohacený uran z likvidovaných jaderných zbraní na nízce obohacený, je možné 

jej pak využít k výrobě jaderného paliva. 

 Ochuzený uran: Jedná se o odpad z procesu obohacování uranu. Ve většině 

případů má formu hexafluoridu uranu (UF6) a obsahuje zbytkové množství 

izotopu 
235

U, který je možno využít k opětovnému obohacení. [50] 
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5 MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ URANU Z VOD 

 

V předchozí kapitole jsem se zmínila o možnostech získávat uran z vod. Tato 

myšlenka vznikla na základě neustálého zvyšování ceny této suroviny na světovém trhu 

(graf 3). Zatímco na konci roku 2004 se cena uranu pohybovala okolo 20,7 USD/1kg,  

za rok 2005 činila již 36,25 USD/1kg U. V červnu 2007 však cena strmě stoupla až na 

rekordních 136 USD/1kg U. Poté nastalo postupné snižování ceny a v prosinci roku 2012 

se ustálila na 49,5 USD/1 kg U. Hlavním důvodem, proč je uran ve značném množství 

obsažen ve všech jezerech, řekách a oceánech je jeho snadná oxidace vzdušným kyslíkem, 

čímž se stává dobře vyluhovatelný vodou. Koncentrace, ve kterých se tam vyskytuje, 

se pohybují v rozmezí od 10-7 až 10-9 g/l. [54]  

Získávání uranu z vod je ekonomicky velmi náročné, proto se stále hledají nové 

technologie, které by byly efektivnější. Extrakce uranu z vod není jen komerční záležitostí 

k získání obrovského množství zásob této strategické suroviny, ale taktéž záležitostí 

ekologickou. Již v roce1824 profesor Gmelin z Univerzity v Tübingen zjistil, že rozpustné 

sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté. V současné době se však bere zřetel především 

 na jeho radiační účinky a biochemické účinky se ponechávají stranou. [55] 

 

Graf 3: vývoj ceny uranu (2000-2012) [56] 
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5.1. Důlní vody jako využitelný zdroj uranu 

Uranové doly představují významný druhotný zdroj uranu. Rádoby stojaté důlní 

vody akumulované v hlubších částech bývalých dolů, jsou vzhledem k velkým objemům  

a vysokým koncentracím rozpuštěného uranu využitelným zdrojem této, dnes velmi ceněné 

suroviny. Využití důlních vod jako druhotného zdroje uranu je do jisté míry stejný proces, 

jako loužení metodou in situ, s tím rozdílem, že přestup uranu do roztoku není 

intenzifikován zaváděním kyselin do horninového prostředí. Využívá se přirozených 

procesů rozpouštění uranových minerálů v důlních vodách po jejich dřívější oxidaci, kdy 

byla ložiska využívána. Koncentrace uranu v důlních vodách závisí jak na mineralogickém 

složení rud a průvodních hornin, tak na fyzikálně-chemických parametrech vod (pH, Eh). 

Z těchto důvodů je zřejmé, že ne všechna zatopená uranová ložiska vykazují důlní vody 

s takovou koncentrací uranu, která by byla vhodná pro jejich průmyslovém využití.  

Na území České republiky se dnes uran získává z důlních vod jako doprovodný produkt 

jejich čištění na ložisku Rožná a taktéž ve Stráži pod Ralskem. [57] 
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5.1.1. Ložisko Rožná 

Ložisko Rožná (taktéž uváděno jako Dolní Rožínka) je součástí rudného pole 

Rožná-Olší. Nachází se na periferii strážeckého moldanubika při severovýchodním okraji 

Českého jádra. Bylo objeveno v roce 1954 automobilním gama průzkumem v měřítku 

1 : 25 000. Jedná se o největší uranové ložisko na Moravě a v současné době posledním 

těženým v Evropské Unii. Průzkumné práce zde probíhaly v letech 1954-1991 a těžební 

činnost dolu byla zahájena roku 1957. Uranová mineralizace na ložisku byla nalezena  

již v hloubce 2-2,5 m. V letech 1957-1980 bylo ložisko vydobyto do hloubky 600 m. 

V období 1980-1988 dosáhla těžba hloubek 800-900 m, a v posledních letech se těží 

v hloubkách 1000-1 100 m. Doposud bylo zjištěno na ložisku přes 120 minerálních druhů. 

Těžba rudy probíhá hlubinným způsobem, a jak jsem již zmínila, uran je zde získávan také 

jako vedlejší produkt při čištění důlních vod. [58], [59] 

Tabulka 2: celkové údaje o ložisku [57] 

Vytěžený U kov celkem 
19 207 t U-ložisko v těžbě (předpoklad 

dotěžení 800-1000 t do roku 2015) 

Průměrný obsah U v těžené 

rudnině 
0.118 % (v letech 2005-2009 průměrný 

obsah dosahoval 0,245 %) 

Mocnost žíly 
Průměr 1,95 m (max. mocnost 10 až 12 m u 

zonového typu mineralizace 

Koeficient zrudnění 0,45 až 0,60 

Ložiskové území 
Max. výměra dobývacího prostoru 

11,95 km
2
, od roku 1996 zmenšený 

dobývací prostor na 8,76 km 

Celkové množství vydobyté 

rudniny 
16 191 tis. tun 

Loužitelnost rud 
Alkalické loužení při atmosférickém tlaku a 

teploty 85 
o
C, velmi dobrá loužitelnost, 

výtěžnost dosahuje 90 až 95 % 
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Technologie čištění důlních vod na ložisku Rožná 

 

Obrázek 9: Blokové schéma čištění důlních vod sorpcí uranu na ionexu, přepracováno podle [57] 

 

Při exkurzi na ložisku Rožná mi pan Ing. Jiří Šikula popsal čištění důlních vod 

následovně: „Po vytěžení uranové rudy klasickým hlubinným způsobem dochází 

přirozenou cestou k postupnému zatopení důlního díla. Voda je pozvolným procesem 

nasycována uranem (takže se uran ve vodě rozpouští, ale velmi pomalu). Obvykle je 

koncentrace uranu ve vodě asi 2 - 3 mg na litr důlní vody. Důlní vody se však mohou 

vypouštět dle povoleného výpustního limitu, který je méně než 0,1 mg uranu na litr.  Takto 

získaný uran je pak přínosem pro ekonomiku závodu. Ale prvotní je vyčistit vypouštěnou 

vodu na požadovanou kvalitu a získání uranu je až na druhém místě. Před samotným 

procesem čištění důlních vod, je nutné vodu nejprve vyčerpat, což se děje na ložisku Olší. 

Při čerpání je důlní voda dopravována odvodňovací štolou do čistírny důlních vod.“  
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Obrázek 10: Vyvádění vod ze zatopeného ložiska Olší [60] 

 

„V čistírně důlních vod protéká důlní voda přes akumulační nádrže, poté přes 

pískový filtr, kde je zbavena mechanických nečistot a následně se dostává do nádrže 

naplněné speciálně pórovitou hmotou tvz. ionex, do níž je uran zachycován. Po nasycení 

ionexu uranem je hmota odvezena na chemickou úpravnu, která se nachází přímo v areálu 

ložiska Rožná. Vyčištěná voda je pak vypouštěna do řeky Nedvědičky. Rozbory již 

několikrát ukázaly, že takto vyčištěná voda má stejnou kvalitu, jako voda destilovaná.“  

 

Obrázek 11: Výpusť vyčištěné vody do řeky Nedvědičky [foto: autorka] 
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V chemické úpravně probíhá jako první eluce uranu z ionexu, což se děje ve dvou 

pulzačních kolonách vymýváním ionexu elučním roztokem při teplotě 30-35 
o
C (noviny 

diamo). Jako eluční roztok lze využít kromě chemikálií uvedených ve schématu 

(tj. Na2SO4 a Na2CO3) také roztok kyseliny dusičné (HNO3) nebo roztok chloridu sodného 

s uhličitanem sodným (NaCl a Na2CO3 a to v poměru 10:1). Poté nastává srážení eluátu, 

které se provádí plynným čpavkem (NH3) nebo hydroxidem sodným (NaOH). Získaný 

uranový koncentrát je chemického složení buď diuranát amonný ((NH4)2U2O7) nebo 

diuranát sodný (Na2U2O7). Tato technologie umožňuje získávat uran z důlních vod, 

respektivě uranový koncentrát, jako doprovodný efekt při čištění vod i velmi dlouho  

po ukončení klasické těžby ložiska. [61] 

 

 

Obrázek 12: Akumulační nádrže [foto: autorka] 
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V grafu 4 je vidět, že koncentrace uranu v důlních vodách rok od roku klesá. Je  

to v důsledku neustálého přítoku čerstvých spodních vod do starých důlních děl vlivem 

čerpání a následného čištění těchto vod.  

 

 

Graf 4: Vývoj průměrných koncentrací uranu v důlních vodách na ložisku Rožná (1996-2010), přepracováno 

podle [62] 

 

Technologie získávání uranu z odkalovacích nádrží na ložisku Rožná 

V chemické úpravně vzniká při zpracování uranu na finální produkt taktéž rmut, 

který je ve formě kalu ukládán do odkalovacích nádrží (tzv. odkališť). Výroba diuranátu 

amonného je tedy spojena i s problémem technologických vod, s udržením vodní a solné 

bilance odkalištních vod a taktéž bezpečného provozu odkališť. Tento systém se vyznačuje 

ročním přebytkem 330 000 m
3
 vod. Zdroji této nadbilanční vody jsou zejména spodní vody 

sbírané drenážemi kolem odkališť a převažující atmosférické srážky nad výparem. Ročně 

je zapotřebí vyčistit a následně vypustit do vodoteče 350 000 m
3
 vody, aby nedocházelo 

k jejímu nárůstu v odkalištích. [63] 

 Od roku 2007 je likvidace přebytečných vod realizována třemi technologiemi, 

které se navzájem doplňují: odpařování na osmistupňové odpařovací stanici, membránové 

procesy a iontová výměna. Před odpařovací stanici a membránovými technologiemi 

probíhá úprava vstupního roztoku (srážení vápníku a hořčíku sodou v alkalickém 

prostředí). Obě tyto technologie z odkaliště zpracovávají silně zasolenou vodu. Čištění vod 
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z odkališť je prováděno za účelem snížení hodnot kontaminantů na úroveň, která umožňuje 

vypouštění těchto vod do vodního toku. [63] 

 

 
Obrázek 13: Odkaliště, lokalita Dolní Rožínka [64] 

Technologie odpařovací stanice a membránových procesů (tj. elektrodialýza  

a reverzní osmóza) produkují čistou vodu zbavenou všech kontaminantů (v případě 

odpařovací stanice se jedná v podstatě o destilovanou vodu) a kontaminanty zůstávají 

v zahuštěném kalu, který se zpětně ukládá do odkaliště- neseparují se tedy jednotlivé prvky 

obsažené ve vodě. Ionexová technologie je samostatný výrobní celek, který umožňuje 

separovat uran, ale neodstraňují se již žádné jiné kontaminanty. Přes tuto technologii  

je tedy čištěna pouze voda, která má úroveň kontaminantů velmi nízkou (většinou se jedná 

o vodu srážkovou z areálu úpravny, která byla při styku se zařízením úpravny a uranovou 

rudou kontaminována právě uranem). [63] 

 

Ionexová technologie 

Vstup do ionexové technologie tvoří méně zasolené roztoky chemické úpravny, ve 

kterých nejprve dochází přídavkem chloridu barnatého k vysrážení radia. Po separaci 

sraženiny sedimentací a filtrací je roztok veden na ionexovou kolonu, kde dochází 

k separaci uranu. Poté vyčištěná voda natéká samostatným výpustním profilem do 

vodoteče. Sraženina síranů barnatého a radia se čerpá na odkaliště, nasorbovaný ionex 
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se zpracovává na provoze výroby uranového koncentrátu. Ročně se pomocí této 

technologie získává cca 800 – 1000 kg uranu ve formě uranového koncentrátu. [63] 

 

 
Obrázek 14: Ionexová kolona [65] 

 

5.1.2. Získávání uranu při sanaci uranových dolů 

V České republice je uran získáván při sanaci na ložisku Stráž pod Ralskem, kde 

v šedesátých letech probíhala chemická těžba loužením in situ. Během celého období těžby 

bylo do podzemí vtlačeno více než 4 miliony tun kyseliny sírové a dalších chemikálií. 

Celkem tak bylo ovlivněno více než 370 milionů m
3 

podzemních vod. Nyní se v podzemí 

nachází kontaminace v množství 4,9 milionů tun všech rozpuštěných látek. 

Nejvýznamnější složkou kontaminace, která je v podzemí obsažena v množství  

až 3,6 milionů tun je SO4
2-

. [66]   

Při sanačním procesu se jako základní metoda používá vyvedení kontaminantů 

z podzemí a jejich následné přepracování na hospodářsky využitelné produkty nebo jejich 
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ekologické uložení na povrchu. Zjednodušeně se jedná o následující postup (obrázek 15) 

[66]:   

Zbytkové technologické roztoky jsou z podzemí čerpány na chemickou stanici, kde 

se z nich separuje rozpuštěný uran. Následně je část roztoků vedena do komplexu SLKR I, 

který tvoří odpařovací stanice a krystalizace kamence. V odpařovací stanici je roztok 

koncentrován a z koncentrátu je pomocí krystalizačního procesu získáván kamenec. Část 

kamence se pak využívá pro výrobu hnojiv a část se přepracovává na síran hlinitý a síran 

amonný. Čistý kondenzát z odparky se vypouští do řeky Ploučnice. Matečný louh, což je 

zbytek po krystalizaci kamence, je likvidován neutralizačním procesem v technologii NDS 

ML (zpracování matečných louhů). Další část vyčerpaných zbytkových technologických 

roztoků se po sorpci uranu vede do neutralizační stanice NDS 6, kde je vyčištěna a poté 

vypouštěna do řeky Ploučnice. Neutralizační kaly se ukládají do odkaliště. Při sanaci  

je ročně vyčištěno až 3,6 milionů m
3
 důlní vody. [66]   

Produkci uranu lze tedy považovat za vedlejší produkt sanační technologie. 

Množství produkovaného uranu ve formě uranového koncentrátu není nezanedbatelné, za 

dobu provádění sanace tj. od roku 1996 činí produkce téměř 2000 tun uranu. S postupem 

sanace horninového prostředí je zřejmý trvalý pokles výnosu uranu. [66]   

Z dostupných zdrojů lze uvést, že obdobným způsobem je uran získáván taktéž 

v Německu. V zásadě se jedná o tři lokality, kde je čištění vod zatopených dolů prováděno: 

Schlema-Alberoda, Pöhla a Königstein. Na prvních dvou lokalitách jsou však koncentrace 

uranu natolik nízké, že se nedá hovořit o jeho získávání, nicméně z ekologických důvodů 

jsou vody stále čištěny. Vody zatopeného dolu Königstein mají koncentraci uranu stále 

vysokou a v procesu čištění je získáváno až 20 tun ročně. [67]   

  



Michaela Jurošková: Možnosti získávání uranu z vod 
   

 

2013  34 

 
Obrázek 15: Technologie sanace horninového prostředí ložiska Stráž pod Ralskem [68] 

 

5.2. Separace uranu z mořské vody 

Málo kdo ví, že mořská voda je potenciálním zdrojem jaderného paliva. V mořské 

vodě se uran vyskytuje v průměrné koncentraci asi 3 μg/l (např. pro kanál La Manche  

a Biskajský záliv se jedná o 3,33±0,08 μg/l). Výjimkou je velmi vysoká koncentrace uranu 

obsažena ve slané vodě Aralského jezera (moře), která díky znečištění a vysýchání 

dosahuje až 141 μg/l. Ikdyž se zdá být koncentrace uranu v mořské vodě zanedbatelná, je 

vzhledem k objemu této vody na Zemi celkové množství velmi zajímavé, odhaduje se na 

4,5 miliardy tun. Ročně se říčními přítoky a podmořskými erupcemi toto množství zvyšuje 

a to přibližně až o pět tisíc tun uranu. V celkovém součtu je tedy v mořské vodě obsaženo 

tolik uranu, že by současným jaderným elektrárnám vydržel odhadem až na šest a půl tisíce 

let. Problémem však je, jak uran z mořské vody ekonomicky výhodně získat. V mořských 

vodách je uran přítomen převážně v oxidačním stupni VI ve formě aniontových komplexů. 

Převažuje aniontový karbonáto komplex [UO2(CO3)3]
-4

, který tvoří asi 88% ze všech 

přítomných forem výskytu. [69] 
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5.2.1. Extrační metody 

V padesátých letech minulého století proběhly první pokusy o získání uranu 

z mořské vody ve Velké Británii. Vedoucí výzkumu se však v šedesátých letech stalo 

Japonsko. Japonská technologie požívala dlouhé rohože upletené z plastových vláken a 

napuštěné absorbentem amidoximem. Rohože se ukládaly do hloubky 200 m, kde postupně 

nasakovaly uranem, který je obsažený v mořské vodě. Po několika týdnech byly vytaženy 

a následně promývány roztoky kyselin, což uvolnilo uran a rohož mohla být znovu použita. 

Záskaný uran se pak dále zpracovával. Tyto pokusy sice potvrdily funkčnost metody, 

avšak zároveň zpochybnily její komerční realizovatelnost, neboť cena byla velmi vysoká – 

odhadem 260 dolarů za libru uranu. Hodnotu lze porovnat s cenou důlní těžby, kdy je cena 

nejlevnějšího uranu z ložisek okolo 20 dolarů za libru. Vědci z Pacific Nortwest Nationaly 

Laboratory a Oak Ridge National Laboratory se snažili technologii vylepšit tak, aby bylo 

výsledné palivo více konkurence schopné. [70], [71], [72] 

Výzkumníci z Oak Ridge National Laboratoy tuto metodu dále rozvíjeli  

a zkoumali, které skupiny amidoximů by byly pro získávání uranu nejvhodnější. Pacific 

Nortwest Nationaly Laboratory poté výsledky jejich práce testovala. Při testování byla 

použita filtrovaná mořská voda získaná ze zátoky Sequin Bay na severozápadě USA. 

Laboratoř zkoumala účinnost japonského sorbentu, který porovnávala s upraveným 

sorbentem dle výzkumu Oak Ridge. První testy ukázaly, že nový sorbent má  

až dvojnásobnou schopnost vázat uran, než sorbent japonské technologie. [71] 

 Na setkání americké American Chemical Society (ACS) ve Philadelpii v roce 2012 

představovali vědci nejnovější pokroky v extrakci uranu z mořské vody, mezi nimi také 

nové postupy výroby vláken, které by měly zvýšit výtěžnost uranu. Oak Ridge National 

Laboratory spolupracovala s firmou Hills Inc z Floridy a společně vyvinuly nové adsorpční 

látky. Jedná se o rohože z vláken HiCap (obrázek 16), které mají větší plochu v porovnání 

s ostatními druhy vláken, jsou ozářeny a poté reagují s chemickou sloučeninou, která na 

sebe snadno váže uran. Po použití jsou rohože umyty kyselinou a ošetřeny hydroxidem 

draselným. Oak Ridge National Laboratory uvedla, že tyto rohože mají až pětkrát větší 

kapacitu, mnohem větší selektivitu a rychleji absorbují látky ve srovnání s nejlepšími 

doposud získanými výsledky. [71] 
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Druhý projekt, který byl představen na tomto setkání, využívá vlákna, která jsou 

založena na chitinu. Chitin je biopolymer s dlouhými řetězci molekul, který je možné 

získat z krunýřů krevet. [71] 

Společnost ACS ukončila setkání prohlášením, že by tyto nové technologie mohly 

vést ke snížení ceny uranu z mořské vody odhadem na 135 dolarů za libru. Avšak tato cena 

je v současnosti stále nevýhodná. [71] 

 

 
Obrázek 16: Vlákna s absorbentem uranu [73] 

 

 
Obrázek 17: Představa umělého ostrova na těžbu uranu z mořské vody [74] 



Michaela Jurošková: Možnosti získávání uranu z vod 
   

 

2013  37 

6 ZÁVĚR 

 

V dnešní době se nabízí několik možností dobývání uranu – povrchové, hlubinné  

a chemické.  

V České republice se těží uran pouze v jednom hlubinném dole na ložisku Rožná. 

Povrchová těžba se v současnosti nevyužívá z důvodu vyčerpání ložisek. 

Chemická těžba loužením in situ se používala na ložisku Stráž pod Ralskem od 60. let do 

2. poloviny 70. let 20. století. Kvůli ekologické zátěži se této těžby nevyužívá.  

V zahraničí jsou při dobývání uranu na mnohem lepší úrovni.  

V Kazachtánu převažuje chemická těžba loužením in situ, a to ve 14 dolech.  

Díky rozlehlosti země a geologickému složení půdy nedochází při této těžbě ke 

kontaminaci podzemních vod.  

Kanada společně s Austrálií jsou typické pro hlubinnou těžbu.  

V Kanadě se získává uran v dole McArthur River zcela klasicky, oproti dolu Olympic Dam 

v Austrálii, kde je uran získáván pouze jako vedlejší produkt při těžbě mědi.  

Při těchto způsobech těžby se zásoby uranu výrazně snižují, a proto je zapotřebí 

hledat nové možnosti, jak tuto dnes velmi ceněnou surovinu získávat.   

Cílem mé práce bylo zjistit, zda je možné ekonomicky výhodně získávat uran z vod 

za současných dostupných technologií. Na základě prostudování mnoha studijních 

materiálů jsem se dozvěděla zajímavé informace o získávání uranu z vod, který lze 

získavat několika technologiemi, a to prostřednictvím důlních vod, dále vod z odkalištních 

nádrží, z vod uzavřených ložisek při sanačních pracích a taktéž z oceánů a moří. 

Celosvětově se zkoumají nové metody pro těžbu uranu. Jednou z nich je získávání 

uranu z vod. Bohužel v dnešní době je tato metoda ekonomicky nevýhodná, neboť náklady 

jsou vysoké a zisk minimální, protože vzniká velmi malé procento uranového koncentrátu. 

Přesto bych tuto metodu nezatracovala, poněvadž planeta Země je pokryta ze 2/3 vodou, 

z čehož vyplývá obrovské množství zásob uranu, které by postačilo lidstvu až na 6 000 let.  

O realizaci tohoto projektu se musí ovšem postarat budoucí generace.   
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