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Obnova území po těžbě uranu a s tím související opatření 

 
Anotace 
 
Studie se zabývá problematikou obnovy území poškozeného těžbou uranu. V rámci 
teoretické části jsou popisovány vlastnosti uranu, jeho význam, základní způsoby těžby a její 
dopady. V této studii jsou zohledněny jak počátky a rozvoj těžby, tak i její důvody útlumu 
a možná budoucnost. V praktické části jsou popsány základní informace o státním podniku 
DIAMO, který se zabývá nejen těžbou uranové rudy, ale především sanační a likvidační 
činností v oblasti ekologických zátěží po těžbě rud. Studie se dále zaměřuje na činnost jeho 
odštěpného závodu Těžba a úprava uranu na ložisku Stráž, jaké zde provádí sanační 
a likvidační práce, jak je připraven na mimořádné události a jaké jsou v této lokalitě plány do 
budoucna v oblasti obnovy území po těžbě uranu. 
 
Klíčová slova 
 
Budoucnost těžby, budoucnost sanace na ložisku Stráž, historie těžby uranu, hornictví, 
sanace, Stráž pod Ralskem, těžba, vliv těžby na prostředí  
 
Summary 
 
Recovery of the Uranium Mining and Related Measures 

 
This study deals with the issue of recovery in areas affected by uranium mining. The 
theoretical part describes the uranium characteristics, its significance, basic mining methods 
and its impact. The study takes into account both, the origins together with development of 
mining and its reduction reasons or future possibilities. As part of the practical part, there 
are described the basic information about DIAMO company, which deals with not only 
uranium mining but also and more importantly, with remediation and liquidation activities in 
the area of ecological burden on environment after uranium mining. Practical part also 
focuses on DIAMO company´s part Uranium mining and handling at Stráž bearing, what kind 
of remediation and activities are conducted, how they are prepared for emergency events 
and what are their future plans concerning damaged areas recovery. 
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Seznam zkratek 
 

Zkratka Název 

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika 

CHS I Chemická stanice I 

ČSFR Česká a Slovenská federativní republika 

ČSUP Československý uranový průmysl (státní podnik) 

HZS LK Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

Kč Koruna česká 

MU Mimořádná událost 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NDS 6 Neutralizačně dekontaminační stanice 6 

NDS 10 Neutralizačně dekontaminační stanice 10 

NDS ML Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy 

o. z. TÚÚ odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

OKD, HBZS Ostravsko-karvinské doly, Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava 

SLKR I Stanice likvidace kyselých roztoků I 

SLKR II Stanice likvidace kyselých roztoků II 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TÚU Těžba a úprava uranu (odštěpný závod) 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice 
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Úvod 
 
Důvodem zvolení tématu obnovy území po těžbě uranu byl můj zájem na získání informací 
o dopadech, která způsobila těžba na životním prostředí České republiky. O dané téma jsem 
se začala zajímat i kvůli blízkosti lokality bývalé těžby uranu, která se nacházela v mém okolí. 
V současnosti se chyby a zásahy do životního prostředí, které byly napáchány při těžbě 
uranové rudy, snaží stát odstranit a zajistit tak obnovu území po těžbě uranu, přičemž se mi 
naskytla možnost v blízkosti mého bydliště nahlédnout do činnosti státního podniku DIAMO 
v oblasti sanace a likvidace ekologických zátěží po těžbě uranové rudy v odštěpném závodu 
Těžba a úprava uranu.  
 
Dalším důvodem je, že hornictví mělo vždy význam jak pro společenské, tak i pro 
hospodářské dění v českém státu a i když je v současnosti těžba uranu v útlumu, tak přesto 
v budoucnu může být těžba obnovena a uran může sehrát důležitou roli při poklesu zásob 
jiných energetických strategických surovin. Český stát patřil k oblastem s vysokým počtem 
ložisek různých druhů surovin, mezi tyto suroviny můžeme zařadit zlato, stříbro, uran, cín, 
železo, olovo, zinek, kobalt, bismut, měď, vápenec, pyrit, křemen, dolomit, čedič, kaolín, uhlí. 
V hornické legislativě dle č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství jsou 
zakotveny pod pojmem nerost minerály i horniny. Některá ložiska byla zcela vyčerpána 
a k jiným se vracíme vzhledem k novým technologiím a technologickým znalostem. Těžební 
činnosti se zde střídavě zvýrazňovaly, či utlumovaly, díky politickým, ekonomickým, či 
přírodním podmínkám. Základními geologickými stavebními prvky území České republiky 
jsou Český masiv (Čechy, západní a střední Morava) a Karpatská soustava (východní 
a jihovýchodní Morava).  
 
Český masiv představuje anomální území euroasijského kontinentu, z hlediska obsahu uranu. 
Nejstarší části masivu, kam náleží horniny Šumavy, jižních Čech, Českomoravské vysočiny, 
jihozápadní Moravy byly bohaté nejen na uran, ale i na zlato, stříbro, měď a železo, 
nejvýznamnější zde byla příbramská ložiska, kde převládalo olovo, stříbro, mangan a právě 
uran. Uranová ložiska se v Českém masivu vytvořila ve dvou fázích. V období před 270 – 260 
miliony let vznikla uranová ložiska žilného typu, patří sem například Horní Slavkov, Jáchymov, 
Příbram a před 20 až 10 miliony lety vznikla ložiska uložená v sedimentech. 1 
 
Při tvorbě teoretické části byla využita metoda rozboru dosavadní literatury a obecně 
teoretická metoda analýzy a syntézy. 
 
Při tvorbě praktické části byla využita metoda pozorování, rozhovorů, rozboru dosavadní 
literatury, především práce s interní publikací: Likvidace chemické těžby uranu ve Stráži pod 
Ralskem, vydané v roce 2012 a dalších interních předpisů státního podniku DIAMO. Z důvodu 
prolínaní těchto metod, není interní publikace: Likvidace chemické těžby ve Stráži pod 
Ralskem uveřejněna v poznámkách pod čarou. Dále bylo umožněno, během zpracování 
teoretické části týkající se sanačních technologií pořizovat vlastní fotodokumentaci. 
                                            
1
 MAJER, Jiří. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby a zpracování. 1. vyd. 

Praha: Libri, 2004, 255 s. ISBN 80-727-7222-8, s. 7-15. 
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Cílem studie je seznámení s obnovou území po těžbě uranu, základní seznámení 
s vlastnostmi uranu, těžbou uranové rudy a její následnou úpravou. Z hlediska bezpečnosti 
ekosystému komplexně popsat nežádoucí dopady těžby a činnost směřující k jejich 
odstranění. V rámci praktické části představit státní podnik DIAMO a seznámit se s jeho 
činností na ložisku Stráž, kde byla v minulosti prováděna chemická těžba uranu a dále díky 
výskytu a jeho manipulaci s nebezpečnými látkami představit přípravy na zdolávání různých 
mimořádných událostí. 
 
1. Teoretická část 

 
1.1 Význam uranu a jeho těžba 
 
Uran je chemický prvek, tvrdý, stříbrně lesklý až vlivem oxidace šedý kov, kujný, poměrně 
chemicky stálý. Patří do skupiny aktinoidů, které jsou všechny radioaktivní. Uran je velmi 
reaktivní kov, který je schopen reagovat například s kyslíkem, vodíkem, halogeny, sírou, 
fosforem, dusíkem, uhlíkem. Uran se získává z uranové rudy. Z hlediska významnosti uranu je 
nevíce zajímavý izotop uranu 235U, jehož výroba je složitá a nákladná, je tvořen v celkové 
části uranu 0,7 %. Nejvíce zastoupený je izotop uranu 238U, z kterého lze vyrobit plutonium 
a 234U. Uran obohacený izotopem 235U se používá k výrobě palivových článků do atomových 
elektráren, či k výrobě rozbušky k zážehu termonukleárních jaderných hlavic v raketových 
systémech. Ochuzený uran 238U (v uranu je pouze podíl 235U 0,23 %) je šedobílý lesklý kov, se 
zanedbatelnou radioaktivitou, slouží k výrobě střeliva, které má velkou průraznost a je 
těžké.2 Dále se sloučeniny uranu používají k barvení skla. 
 
1.1.1 Uranová ložiska 
 
Uranová ložiska se velmi lišší, jsou uložena v různých hloubkách a mají odlišné geografické 
rozptýlení. Uranové rudy se nejčastěji nachází v horninách, vzniklých z rašeliništních, 
jezerních a deltových usazenin. Vertikální rozsah jde do hloubky v českých ložiskách 1 700 
metrů až 2 000 metrů. 3 
 
Ložiska podle množství zásob se dělí: 
 

 výskyty se zásobami do 50 tun uranu (Strhaře u Tišnova, Líšťany u Plzně); 

 malá ložiska se zásobami od 50 až do 1 000 tun uranu (ložiska na Slovensku – Muráň, 
Novoveská Huta; ložiska v Zálesí u Javorníku, Vrančice u Příbrami); 

 střední ložiska se zásobami od 1000 do 10 000 tun uranu (ložiska v Jáchymově, Horním 
Slavkově; ložiska v západních Čechách (například: Vítkov II, Zadní Chodov); ložisko 
Okrouhlá-Radouň u Jindřichova Hradce); 

                                            
2
 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 

2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 21. 
3
 MAJER, Jiří. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby a zpracování. 1. vyd. 

Praha: Libri, 2004, 255 s. ISBN 80-727-7222-8, s. 225 – 226. 
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 velká ložiska se zásobami nad 10 000 tun uranu (ložiska v okolí Příbrami, například: Háje, 
Lešetice, Bytíz; ložiska Rožná, Olší; ložiska v severočeské křídové oblasti: Hamr na Jezeře, 
Stráž pod Ralskem, Osečná – Kotel).4 

 
Nejvýznamnější uranová ložiska se nacházejí ve Spojených státech amerických, Kanadě, 
Austrálii, Zairu a v Jihoafrické republice. 
 
1.1.2 Těžba a získávání uranu 
 
V současnosti je společným znakem dobývání všech uranových rud snaha o těžbu 
s minimálním znečištěním.5 
 
Těžit uranovou rudu lze:6 
 

 povrchovou těžbou – dobývání uranové rudy používané v zahraničí; 

 hlubinnou těžbou; 

 metodou ISL (in situ leaching); 

 těžba spočívající v loužení uranu v podzemí pomocí vrtů z povrchu. 
 
V začátcích těžby byla konečným produktem kusová ruda, posléze byly zavedeny technologie 
na získávání uranového koncentrátu.7 
 
Uranové rudy, které obsahují několik procent uranu, jsou považovány za bohaté, taková 
ložiska byla v Jáchymově, Horním Slavkově a ložisko v Příbrami. Většina uranových rud, ale 
patří mezi chudé, což znamená, že obsah uranu v uranové rudě je 0,1 %, takové ložisko je 
v Hamru na Jezeře, z 1 tuny uranové rudy tedy získáme okolo 1 kilogramu uranu. 
 
V blízkosti šachet se již v poválečném období budovaly úpravny rud, jejichž hlavním cílem 
bylo odstraňování hlušiny z vytěžených uranových rud, čímž se získává kvalitnější vytříděná 
uranová ruda. Úpravny rud lze dělit na gravitační, radiometrické, hydrometalurgické. 
Gravitační úpravna byla jako první vybudována na dole Bratrství v Jáchymově a byla 
v provozu od roku 1946 do roku 1955. Hrubá ruda se zpracovává v suché třídírně, kde se 
vyklepávají kousky smolince, poté vzniká hutní ruda obsahující okolo 65 % oxidu uranu, 
jemnější ruda se zpracovává v drtičích, frakce nad 22 milimetrů se znovu ručně třídí, 
předdrcená ruda se roztřiďovala na záchvěvných splavech, získaná obohacená ruda 
obsahovala v průměru 50 % oxidu uranu. 
 

                                            
4
 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 

2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 41 – 43. 
5
 GRYGÁREK, Jiří. Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. 3. vyd. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010, 152 s. ISBN 978-802-4822-198, s. 114. 
6
 Uran bude se u nás znovu těžit?. Sdružení Calla, 2008. ISBN 978-80-903910-5-5. 

7
 GRYGÁREK, Jiří. Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. 3. vyd. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010, 152 s. ISBN 978-802-4822-198, s. 22. 
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Radiometrické úpravny jsou novější než gravitační úpravny, využívalo se zde pro 
rozdružování přirozené radioaktivity rud. Nadrcená ruda je transportována dopravním 
pásem a je kontrolována radiometry. Radiometry detekují gama záření, pokud dojde 
k zvýšení impulsů, tak je gama záření převedeno na elektrický signál, který spustí na pás 
mechanickou klapku, která oddělí rudninu s vyšším obsahem uranu na oddělený transportér. 
Tato úprava je efektivní u kontrastních rud žilného typu, kdy obsah uranu je vysoký a je 
v kontrastu s okolní hlušinou. 
 
Pokud jsou obsahy nízké a uranová ruda není v kontrastu se sousední hlušinou, tak se 
nejdříve zpracovává mechanickým rozdružením rud a poté se používá hydrometalurgická 
úprava, jejímž principem je převedení uranu do roztoku a jeho zpětné vysrážení bez 
balastních složek. Pro loužení uranu se využívají dva postupy: karbonátové loužení 
a drastické kyselé loužení. Karbonátové loužení je relativně šetrné k životnímu prostředí, 
hlavním rozpouštěcím činidlem je soda. Drastické kyselé loužení má za hlavní rozpouštěcí 
činidlo kyselinu sírovou, používá se, pokud jsou uranonosné minerály obtížně loužitelné. 
První hydrometalurgická úpravna byla vybudována počátkem 50. let. 20. století. Největší 
hydrometalurgická úpravna byla vybudována roku 1979 ve Stráži pod Ralskem, kde se 
využívalo drastického kyselého loužení, jehož výsledným produktem je diuranát amonný, 
který obsahuje 50 % až 80 % uranu.8 Ve Stráži pod Ralskem se prováděla hydrochemická 
těžba (loužení uranu za pomoci vrtů z povrchu), kdy se kyselé roztoky vtlačují do zapažených 
vrtů, roztoky se dostávají do kontaktu s uranovou rudou, rozpouštějí uran a ten je dalšími 
vrty ve formě kyselých výluhů čerpán na povrch, z výluhů se uran vysráží a je připraven 
k dalšímu zpracování za pomoci hydrometalurgických úprav.9 
 
1.2 Počátky a rozvoj těžby uranové rudy v České republice 
 
Počátky těžby uranové rudy lze datovat již od 19. století v oblasti Jáchymova. Těžba uranu se 
stala fenoménem až v druhé polovině 20. století, kdy jsme se staly jednou z hlavních 
výbojových stanic atomových zbraní pro Sovětský svaz.10 
 
Od roku 1946 do roku 2000 bylo prozkoumáno 164 ložisek ohledně těžby uranu a z nich v 66 
probíhala těžba. Celková produkce uranu během těchto let činila 107 080 tun. Otevřeno bylo 
16 lomů, vyhloubeno 550 průzkumných a těžebních jam a vyraženo 324 štol. Díky těžbě 
vzniklo 46 milionů m3 odvalů vytěžené horniny a 584 ha ploch odkališť. 
 
Jedny z prvních průzkumných prací, ohledně zásob uranu byly prováděny v Jáchymově 
a Horním Slavkově, poté se rozšířily průzkumné práce po celém našem území. Národní 
podnik Geologický průzkum uranového průmyslu, jehož náplní bylo vyhledávání 

                                            
8
 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 

2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 45 – 46. 
9
 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 

2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 61. 
10

 MAJER, Jiří. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: obrazy z dějin těžby a zpracování. 1. vyd. 
Praha: Libri, 2004, 255 s. ISBN 80-727-7222-8, s. 225 – 226. 
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radioaktivních ložisek, měl v roce 1969 oblastní závody v Příbrami, Spišské Nové Vsi, Hamru 
u České Lípy a v Novém Městě na Moravě.11 
 
Československá vláda 23. listopadu roku 1945 schválila dohodu o dodávkách československé 
uranové rudy do Sovětského svazu na základě souhlasu předsedy vlády Zdeňka 
Fierlingra, prezidenta Edvarda Beneše a vlády. Té bylo sděleno, že tato dohoda je finančně 
výhodná pro Československo, tedy nemusí o ní rozhodovat parlament a že je doporučováno 
tuto dohodu uzavřít. Tato domluva se pro Československo ukázala být značně nevýhodná 
a republika se tím vzdala velkého nerostného bohatství. 
 
Umožnila tím Sovětskému svazu vývoj atomové pumy. Hlavním důvodem zájmu Sovětskému 
svazu na vývoji atomové pumy bylo, že se Spojenými státy americkými soutěžilo o vojenskou 
převahu, kdy na samém počátku stála 2. světová válka a svrhnutí Američany atomové pumy 
s uranovou náloží na japonskou Hirošimu a poté na Nagasaki. Těmito nálety byla 2. světová 
válka ukončena, avšak tím boj o nukleární nadvládu přitvrdil. Roku 1949 provedl Svaz 
sovětských socialistických republik první jaderný pokus, roku 1952 Spojené státy americké 
vyzkoušely první vodíkovou pumu, na což Svaz sovětských socialistických republik reagoval 
již v roce 1953. Díky dodávkám uranu do Sovětského svazu byly smazány rozdíly v zbrojařské 
průmyslové převaze Spojených států amerických. K nukleárnímu výzkumu a následným 
pokusům dle odborníků je zapotřebí nejméně 1 000 tun uranu.12 Jáchymov se stal 
hospodářským kolosem. Zařízení v dolech v Jáchymově bylo ovšem ve špatném stavu, a tak 
za účelem jakkoli zvýšit těžbu uranové rudy, bez ohledu na oběti, byli na práci v Jáchymově 
později i v Horním Slavkově, Příbrami nasazeni váleční zajatci. Po roce 1948, kdy došlo 
ke komunistickému puči, byli na těžbu nasazeni i političtí vězni, kteří zde byli vystaveni 
nelidskému utrpení a procesu likvidace. Toto zacházení s lidmi se dělo přímo za plného 
vědomí Ministerstva spravedlnosti Československa, vlády a Komunistické strany 
Československa, právě kvůli zvýšení rychlosti těžby docházelo k urychlení soudních procesů 
a k velkovýrobě politických vězňů za účelem poslání do jáchymovské oblasti. Registraci 
příchozích spravovalo Vězeňské zařízení v Ostrově, kdy později roku 1949 Ministerstvo 
spravedlnosti Československa vytvořilo Stanici Sboru vězeňské stráže Ostrov při ústředním 
táboře ve Vykmanově. Stanice Sboru vězeňské stráže Ostrov byla převedena pod 
Ministerstvo národní bezpečnosti. Kvůli přeplněnosti táboru ve Vykmanově se musely začít 
zřizovat další tábory: Mariánská, Rovnost, Svornost, Eliáš či byly předělány kláštery. 
V Horním Slavkově byl koncentrační tábor Prokop a Svatopluk, v Příbrami tábor Vojna, jehož 
činnost byla ukončena jako poslední a to k roku 1961.13 
 
Hlavní uranová ložiska se nachází v Jáchymově a v Příbrami. První práce v Jáchymově byly 
zahájeny v roce 1946, kdy bylo vyhloubeno 25 základních jam, vyraženo 214,7 km příkopů 
a 472 km chodeb po žilách. Roku 1964 zde byla těžební činnost ukončena, za 18 let zde bylo 
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 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 
2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 23. 
12

 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 
2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 5 – 11. 
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 ŠEDIVÝ, Zdeněk. Uranový gulag: Jáchymovské peklo. Brno: MOBA, 2003. ISBN 80-243-1664-X, s. 5 – 20. 
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vytěženo 7950 tun uranu. V Horním Slavkově byla těžba zahájena roku 1949, avšak byla 
ukončena již roku 1962, díky vyčerpání zásob uranové rudy. Od roku 1949 do roku 1953 zde 
bylo vyhloubeno 24 základních jam a 18 štol. Největší uranové zrudnění se nacházelo 
v Příbrami, kde těžba probíhala od roku 1949 do roku 1992. Největší hloubky bylo dosaženo 
na jámě číslo 16. a to 1838 metrů. Díky hospodářským a politickým změnám po roce 1989, 
došlo k dřívějšímu ukončení uranové těžby, která byla plánována do roku 1993, a tak 
poslední uranová ruda byla vytěžena v Příbrami na jámě číslo 19 dne 30. září 1991.14 
Dohromady bylo v Příbrami vytěženo 50 200 tun uranu, čímž se ložisko v Příbrami začlenilo 
mezi největší na světě. Dále probíhaly těžby v menších ložiskách. 
 
Severočeská ložisková oblast (Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Osečná-Kotel, Mimoň) 
patří k největším ložiskovým oblastem v České republice. Ložisko v Hamru na Jezeře je jedno 
z nejvýznamnějších ložisek v České republice, kde probíhala jak hlubinná těžba, tak těžba 
chemická. Do roku 1960 zde bylo odvrtáno 29 hlubokých vrtů, od roku 1960 do roku 1971 
zde bylo vyvrtáno 578 vrtů. V roce 1965 došlo k hloubení průzkumných šachet (jáma Lužice 
a jáma Sever), jejichž cílem bylo zjistit přesné uložení uranové rudy a jejich množství, avšak 
docházelo během hloubení k technickým problémům a během důlních prací došlo k několika 
smrtelným úrazům. Musely se překonávat dvě silně zvodněné vrstvy křídových pískovců, 
svrchní (turonský) a spodní (cenomanský) obzor. Vody v cenomanském obzoru byly 
radioaktivní a silné přítoky byly zvládnuty na jámě Sever, jáma Lužice nebyla dokončena. 
Radioaktivní voda se musela jímat do nádrží a dekontaminovat a až pak mohla být 
vypouštěna do Ploučnice. Počátkem 60. let 20. století došlo k budování chemické úpravny ve 
Stráži pod Ralskem.  
 
Roku 1967 byl v oblasti Stráže pod Ralskem zahájen experiment hydrochemické těžby  
– metodou ISL (in situ leaching), kvůli obtížné loužitelnosti uranu. Poté co se začaly jevit 
náklady na hydrochemickou těžbu příznivější než náklady na klasickou hornickou těžbu, tak 
došlo k jejímu rychlému rozšiřování. Hydrochemická těžba ale měla velký dopad na životní 
prostředí a v tomto období nikdo nevzal v úvahu, kolik budou stát náklady na její likvidaci 
a na rekultivaci dotčené oblasti. V 70. letech zde dochází k velkému rozvoji těžby a úpravy 
uranu. Státní dotace jsou poskytovány na výstavbu dolů, vyluhovací pole, chemickou 
úpravnu a na zabezpečení všech provozů a služeb, které zajišťují těžbu a úpravu uranových 
rud. Postupem času začalo docházet k prodražování těžby a nároky na státní dotace se 
zvyšovaly, díky technickým a ekologickým potížím, kterými byly například: kontaminace 
pitných vod v okolí Stráže pod Ralskem (nedařilo se dokonalé čištění důlních vod), do důlních 
chodeb dolu Hamr pronikaly kyselé roztoky, nedořešení technologie, která by byla účinná na 
úpravu uranových rud. V 80. letech, byly již technologické problémy těžby zvládnuty.15 
 
Rudná a Olší má celkové zásoby okolo 25 000 tun uranu. Jedním z nejúspěšnějších byl nález 
severočeského rajonu na Českolipsku, kde zásoby uranu byly odhadnuty na 200 000 tun, do 
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roku 2001 zde bylo vytěženo 30 000 tun uranu a celkem bylo ze všech ložisek na území státu 
získáno 100 000 tun uranu. 
 
Co se týká hornictví a těžby různých druhů surovin, tak uranové hornictví prošlo jedním 
z nejprogresivnějších vývojů. Nejrychlejší vývojem prošla mechanizace, kdy za účelem získání 
co největšího množství uranu, byly nasazeny vrtné vozy s vrtacími kladivy a drapákové 
a lopatkové nakladače, dále co se týká hornictví celkově, tak byly přijaty právní úpravy pro 
zajištění a zvýšení bezpečnosti práce.  
 
Uranové hornictví můžeme dělit na několik časových etap. První etapa trvala od roku 1946 
do počátku 50. let 20. století, během této etapy byla obnovena činnost v Jáchymovských 
dolech a objevena další ložiska, mezi které patří Horní Slavkov a Příbram. Do roku 1965 
probíhala druhá etapa, kdy došlo k vyhledávání nových ložisek a ve třetí etapě, tyto ložiska 
byla dobývána. Od roku 1976 do roku 1988 probíhal uranový průzkum a začaly se zkoušet 
a rozvíjet nové dobývací metody, přičemž se těžba přesunula na sever republiky. Poslední 
etapa je závěrečnou fází těžby uranu, která je doposud trvající. Uranové hornictví podléhalo 
po desetiletí utajení, bylo provozováno přísně důvěrně.16  
 
1.2.1 Zaměstnanci a vyvážení uranu 
 
Uranové hornictví mělo roku 1955 – 47 000 zaměstnanců a bylo státem ve státě. Kromě 
politických vězňů, válečných zajatců (okolo 4000 Němců), pracovali v dolech na Jáchymovsku 
i brigádníci a sovětští a českoslovenští horníci. Koncentračními tábory prošlo v oblasti 
Jáchymova a Horního Slavkova přes 70 737 lidí. Roku 1947 zde bylo získáno 60 t uranu, roku 
1948 – 321 t uranu a roku 1949 – 766 t uranu, do roku 1949 zde právě byla nedostačující 
mechanizace, roku 1946 zajišťoval dopravu rudy ze štoly jeden kočí s koněm, který táhl 
dvanáct důlních vozíků. Roku 1950 se v dolech dočkali mechanického nakládání horniny.17 
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Graf: Průměrný počet pracovníků Jáchymovských dolů v Jáchymově, Horním Slavkově 

a Příbrami a z nich počet vězňů 18 
 
Příbramskými doly od roku 1948 prošlo přes 100 000 zaměstnanců, pracovalo zde 65 000 
civilistů a 35 000 vězňů. Zaevidováno zde bylo: 277 smrtelných úrazů od roku 1949 trpělo 
nemocí z povolání 2 210 lidí, z toho bylo 710 případů rakoviny plic. 19 
 
Od roku 1945 až do ledna 1991 bylo do Sovětského svazu průměrně ročně dováženo 2 100 
tun uranu.20 
 
Cena exportovaného uranu od roku 1949 klesala. Československá republika ho v roce 1946 
až 47 prodávala 1 kg za 1 320 Kč, v roce 1948 za 1 450 Kčs a v roce 1949 rekordně za 1680 Kč. 
Roku 1950 došlo k poklesu ceny za 1 kg uranu na 1 590 Kč, roku 1960 na 620 Kč, v roce 1962-
1963 došlo k ustálení ceny 1 kg uranu za 610 Kčs. Ceny do roku 1950 odpovídaly snaze 
Sovětskému svazu získat co nejrychleji a za každou cenu 1 000 t uranu potřebných 
k jaderným výzkumům. V 50. letech 20. století měl Sovětský svaz na československý uran 
plný monopol a nikdo mu nemohl diktovat cenu uranu. Při vývozu 17 070 t uranu v 50. letech 
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 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 
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19

 Tamtéž. 
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Československo získalo 16,7 miliard Kč, zde se tedy ještě finanční vývoz uranu rovnal 
nákladům na jeho těžbu, poté se vývoz uranu pro Československou republiku jevil 
jako neprospěch, protože Sovětský svaz nedával za uran hotové peníze, ale vojenský 
materiál, staré tanky, letadla, které byly často k ničemu, ovšem odmítnutí v této době bylo 
nemožné.21 
 

 
 
Graf: Cena exportovaného uranu od roku 1947 až do roku 1963.22 

 
1.3 Důvody útlumu těžby uranové rudy v České republice a těžba v současnosti 

 
Hlavním důvodem útlumu těžby bylo, že Sovětský svaz roku 1985 dospěl k závěru, že jeho 
zásoby uranu jsou dostatečné. Dalším důvodem bylo, že vzhledem k nově objeveným 
ložiskům ve světě se snížily zisky z exportu uranového koncentrátu a docházelo k čím dál 
vyšším nákladům na těžbu. Nebyli jsme schopni konkurovat objeveným ložiskům například: 
v Kanadě a Austrálii, kde se kvalitní uranové rudy vyskytovaly blízko pod povrchem a jejich 
těžba byla ekonomicky méně náročné než u nás. Roku 1989 zde dochází k prudkému útlumu 
těžby.23 Od roku 1965 do roku 1999 součet dotací na uranový průmysl činil 38, 5 miliard Kč.  
 
V současnosti z hlediska časové etapy, probíhá čtvrtá závěrečná fáze, kdy dochází k útlumu 
těžby uranu a provádí se rekultivace dotčené oblasti. Jediné ložisko, kde probíhá doposud 
těžba je v Dolní Rožínce. Česká republika má stále velké zásoby nevytěženého uranu, a tak 
v současnosti je hlavním tématem v diskuzích budoucnost uranové těžby. 
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1.4 Nežádoucí dopady těžby uranových rud a jejich odstraňování 
 
Vlivem průzkumů, těžby a úpravy uranových rud došlo k poškození přes 200 přírodních 
lokalit tím, že se vybudovala důlní díla, odvaly, odkaliště, vyluhovací pole, dopravní trasy, 
areály závodů a provozů, vrty. Významně poškozená plocha způsobená uranovým 
průmyslem je přes 0,3 milionů ha, celková plocha poškozená uranovým průmyslem je přes 
0,5 milionů ha. Těžba a úprava uranových rud může mít nežádoucí vliv na reliéf krajiny, 
znečišťovat atmosféru, hydrosféru, půdní pokryvy, dále může narušit ekosystémy, jak 
rostlinné, tak i živočišné a zasahovat do potravinových řetězců.24 Jedním z nejvážnějších 
problémů je narušování hydrodynamického režimu podzemních vod, jejich kontaminace 
a vypouštění do povrchových vod. V oblasti Hamru na Jezeře bylo nutné čerpat miliony m3 

důlních vod, aby nedošlo k zatopení šachet. Velkokapacitní čistička kvůli čištění 
radioaktivních vod byla vybudována až v roce 1989, předtím dekontaminace důlních vod 
probíhala provizorním způsobem, díky kterému na to doplatila řeka Ploučnice, do které byla 
důlní voda odváděna. Její voda obsahovala v 70. až 80. letech 20. století nadlimitní množství 
radioaktivních prvků.  
 
Dalším vlivem těžby uranu na životní prostředí bylo časté vysychání zdrojů vody v okolí těžby, 
došlo například k vyschnutí vody v obcích Ležnice, Háje, Nadlesí, Slavkově. Další negativní 
zásah do krajiny představují odvaly, které obsahují radioaktivní horniny. Na uranovém 
ložisku v Olší vznikla halda o objemu 2 milionů tun vytěžené horniny, která je obsahující 
zhruba 120 tun uranu. Na Jáchymovsku odvaly mají celkovou plochu 146 ha o objemu 
uloženého materiálu okolo 7,7 milionů m3. Objemově největší množství odvalů nalezneme 
v příbramském ložisku, kde je na 26 odvalech uloženo 30 milionů m3 vytěžené hlušiny. 
V oblasti příbramské těžby uranu byly na základě požadavků vybudovány malé 
dekontaminační stanice, aby škodlivé průsaky z odvalů neznečišťovaly potok. V rámci 
odstraňování odvalů se hlušina zpracovává ve speciálním zařízení, dochází k oddělení 
uranových rud, kamene a ostatních složek. Zpracovanou hlušinu lze využít například při 
výstavbě silnic. 
 
Znečištění životního prostředí způsobily i havárie v MAPE Mydlovary (zkratka z pojmů 
MAgnezium PErchlorát), což byla druhá, nejdéle provozovaná chemická úpravna uranové 
rudy (1962 – 1991). V roce 1965 se v odkališti K1 protrhla hráz a z nádrže uniklo okolo  
1 500 m3 zvodnělého radioaktivního rmutu, kdy se i část dostala kolem rybníka Bezdrev do 
Vltavy. Další havárie se zde stala v roce 1987, kdy drenážní systém odkaliště S4 byl přeplněn 
a došlo k následnému výronu radioaktivních vod pod hráz odkaliště. Na čtyřech odkalištích je 
nyní uloženo 35,8 milionů tun materiálu ze zpracování uranové rudy. Před sanací odkališť, 
zde byly zjištěny vyšší hodnoty dávkových příkonů záření gama. Na Dolní Rožínce 
v odkalištích chemické úpravny došlo k haváriím v roce 1975, 1978 a v roce 1980, kdy došlo 
ke kontaminaci Nedvědického potoka, jehož prostřednictvím došlo ke kontaminaci Svratky, 
která je zásobárnou vody pro Brno.  

                                            
24

 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 
2003. ISBN 80-866-6005-2, s. 85 – 88. 
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Od 60. let 20. století se rozvíjela hlubinná těžba na ložisku v Hamru a v Břevništi, ve Stráži 
pod Ralskem byla vybudována chemická úpravna a krajina se zde změnila ze zalesněné 
s řadou rybníků na průmyslovou, došlo k odlesnění a výstavbě dočasných komunikací. Vlivem 
dobývání došlo k havárii například roku 1984, kdy se propadl povrch o ploše 10 x 20 metrů 
v obci Hamr.25 
 
V Horním Slavkově jsou největší zátěží životního prostředí výtoky radioaktivních 
kontaminovaných vod. Největší kontaminaci podzemních pitných vod ovšem způsobila 
hydrochemická těžba uranu, která byla prováděna v okolí Stráže pod Ralskem. Jen na 
strážském ložisku bylo v základní síti odvrtáno přes 8 000 vrtů, z toho byly přibližně 2/3 vrtů 
vtláčecích a jedna třetina čerpacích. Do roku 1990 celkové množství vtlačených chemikálii do 
vrtů bylo: 4 100 000 tun kyseliny sírové, 320 000 tun kyseliny dusičné, 26 000 tun kyseliny 
fluorovodíkové, 113 000 tun amonného iontu, 1 000 tun kyseliny chlorovodíkové. Odhaduje 
se, že do konce roku 1990 se v cenomanské vrstvě nahromadilo okolo 40 milionů m3 

zakyselených roztoků, díky nekvalitní výstroji vrtů došlo k propojení zvodnělých horizontů 
a došlo ke kontaminaci pitných (turonských) vod, celkem jich bylo kontaminováno 80 milionů 
m3 na ploše 7,5 km2. Hlavními kontaminanty zde jsou sírany a amoniak. V rámci rekultivace 
dotčené oblasti ve Stráži pod Ralskem je získáván uranový koncentrát pouze v rámci režimu 
sanace podzemí, od roku 1994 se již nedávkovala kyselina do technologických roztoků, které 
byly vtláčeny do podzemí. Kontaminováno bylo celkem 184 milionů m3 cenomanských vod, 
díky vtláčení technologických roztoků, zasaženy byly na ploše 24 km2. Kontaminanty zde jsou 
zejména sírany, amonné ionty, ionty hliníku, radionuklidy uranu a thoria.  
 
V rámci ochrany životního prostředí dochází dále k rekultivaci a sanaci odkališť, které se 
překrývají materiály, aby nedocházelo k vyplavení materiálů z odkaliště a aby se snížilo 
množství uvolňujícího se radonu z jejich povrchu. Sanace spočívá v likvidaci nadbilančních 
vod z odkališť, dále vyplněním středových lagun sanačním materiálem a následuje překrytí 
povrchu, tato vrstva odstiňuje záření ze rmutu, zamezuje průsaku vod do tělesa odkaliště, 
poslední fází je biologická rekultivace zatravněním a zasázením mělce kořenících dřevin.26 
 

1.2 Budoucnost těžby uranové rudy 
 
V České republice jsou malé zásoby energetických surovin. Na dovozu ropy jsme závislí na 
ostatních zemích, zásoby zemního plynu a černého uhlí jsou také nízké a zásoby hnědého 
uhlí se postupně zmenšují, kvalita hnědého uhlí bude klesat a bude se muset dobývat 
z větších hloubek. Jedinou větší zásobu energetických surovin představuje množství 
nevytěženého uranu. Pokud dojde k významnému poklesu zásob energetických surovin, 
kterými je například hnědé uhlí, či ropa, tak lze počítat, že dojde ke zvýšení cen uranu, pak by 
se právě český uran mohl stát důležitou energetickou surovinou. V České republice jsou 
hlavním zdrojem tepla a elektřiny tepelné a jaderné elektrárny. Alternativní energetické 
zdroje zatím stále zaostávají. Co se týká rozdílů uhelné a jaderné elektrárny, pokud se 
v uhelné elektrárně spálí 1 kg černého uhlí, tak lze získat okolo 3 kWh elektrické energie. 
                                            
25

 Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Anagram, 2003, 647 s. ISBN 80-863-3167-9, s. 473 – 484. 
26

 Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Anagram, 2003, 647 s. ISBN 80-863-3167-9, s. 473 – 484. 
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V jaderné elektrárně při rozštěpení 1 kg uranu lze získat okolo 50 000 kWh, což znamená, že 
1 kg uranu by nahradil zhruba 17 000 kg černého uhlí, z hnědého uhlí se získá ještě méně 
tepla, než z černého. 
 
Uhelná elektrárna vyprodukuje daleko více odpadu než jaderná, za jeden rok uhelná 
elektrárna vypustí do ovzduší okolo 900 tun síry, 4500 tun oxidu dusíku, 6 500 000 tun 
kysličníku uhličitého, 1 300 tun poletavého prachu a dále vyprodukuje okolo 500 000 tun 
popela. Naproti tomu jaderný reaktor vyprodukuje za rok okolo 25 až 35 tun vyhořelého 
paliva s různou radioaktivitou, které přináší problémy s jeho uskladněním. Výhodnější pro 
ekonomiku této země by byla podpora výroby jaderné energie, než stavba a využívání 
uhelných elektráren. Co se týče havárie jaderných elektráren v České republice, tak je velice 
nepravděpodobné, že by měly rozsah jako havárie v jaderné elektrárně v Černobylu, která 
nebyla postavena podle příslušných norem a měla neodpovědnou obsluhu technického 
personálu. V historii se těžil uran bez ohledu na životní prostředí, dnes je zájem nalézt 
rovnováhu mezi získáváním a využíváním nerostných surovin a ochranou přírody. Jedním 
z hlavních témat je ve vyspělých státech výzkum o bezpečnostním nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem a výzkum o bezpečnosti provozu jaderných elektráren.27 
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 LEPKA, František. Český uran: neznámé hospodářské a politické souvislosti 1945-2002. Liberec: Knihy 555, 
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2. Praktická část 
 
Praktická část je zaměřena na způsoby obnovy území u aktéra provádějícího likvidační 
a sanační činnost po chemické těžbě, kterým je státní podnik DIAMO, respektive jeho 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu. 
 

2.1 Základní informace o státním podniku DIAMO  
 

2.1.1 Představení 
 
DIAMO, státní podnik je organizace, která se jako jediná v České republice zabývá těžbou 
uranové rudy, vyrábí a produkuje uranový koncentrát. Další hlavní činností této organizace je 
sanační a likvidační činnost v oblasti ekologických zátěží po těžbě rud, uhlí a jiných 
průmyslových aktivitách. DIAMO, státní podnik realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, 
rudného a části uhelného hornictví v České republice. Mezi hlavní externí zainteresované 
strany, s kterými DIAMO, státní podnik komunikuje, jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo financí České 
republiky, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost.28 
 

2.1.2 Historie státního podniku DIAMO 
 
Roku 1945 byl dne 24. října vydán dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění 
dolů a některých průmyslových podniků. Tímto dekretem dal prezident Edvard Beneš podnět 
ke zřízení národního podniku. Roku 1946 vznikl národní podnik Jáchymovské doly se sídlem 
v Jáchymově.29 Jáchymovské doly byly vyčleněny z běžných struktur československých 
báňských podniků. Roku 1952 vznikla Hlavní správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin, 
poté roku 1955 usnesením vlády č. 3079 byla zřízena Ústřední správa výzkumu a těžby 
radioaktivních surovin. Roku 1958 došlo k dělení Jáchymovských dolů na jednotlivé státní 
podniky v Jáchymově, Horním Slavkově, Mariánských lázní, Příbrami, Trutnově. Roku 1965 
Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin byla podřízena ministerstvu 
hornictví, téhož roku byla změněna zákonným opatřením č. 73 předsednictvem Národního 
shromáždění na Ústřední správu uranového průmyslu. Ta roku 1967 byla usnesením vlády  
č. 197 zrušena a vznikl Československý uranový průmysl, tomu bylo podřízeno 6 národních 
podniků a 4 účelové organizace. K 1. lednu 1969 bylo dle opatření ministerstva hornictví  
č. 2 530 z roku 1968 upraveno postavení Československého uranového průmyslu na oborový 
podnik s odštěpnými závody a také přidruženými organizacemi. Od roku 1971 dle zákona 
č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, spadal podnik pod federální 
ministerstvo paliv a energetiky. To se tak stalo hlavním ústředním orgánem v oblasti těžby 
a úpravy radioaktivních surovin. Rozhodnutím Ministerstva paliv a energetiky 
Československé socialistické republiky byl 19. prosince 1975 zrušen oborový podnik 
Československý uranový průmysl dle rozhodnutí č. 18/75 a k 1. lednu 1976 byla zřízena státní 
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hospodářská organizace Československý uranový průmysl, se sídlem v Příbrami. Roku 1988 je 
zrušena státní hospodářská organizace Československý uranový průmysl a vzniká státní 
podnik Československý uranový průmysl, dle zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku.  
V roce 1990 podle zákona 111/1999 Sb., o státním podniku dochází k přejmenování na 
Československý uranový průmysl, státní podnik. Po dotěžení uranového ložiska v Příbrami se 
vedení Československého uranového průmyslu, státní podnik přestěhovalo do Stráže pod 
Ralskem (1. srpen 1991), přičemž se roku 1992 Československý uranový průmysl, státní 
podnik, přejmenoval na DIAMO státní podnik, Stráž pod Ralskem. 30 Od Roku 2000 jsou ve 
státním podniku DIAMO 4 odštěpné závody:31 
 

 Správa uranových ložisek, odštěpný závod, Příbram. 

 ODRA, odštěpný závod. 

 GEAM, odštěpný závod, Dolní Rožínka. 

 Těžba a úprava uranu, odštěpný závod, Stráž pod Ralskem. 
 

2.2 Lokalita a historie těžby v oblasti Stráž pod Ralskem  
 
Stráž pod Ralskem se nachází v Libereckém kraji, který se rozprostírá na severu České 
republiky. Obec je vzdálena od česko-polsko-německého trojmezí 10 km. Město leží na 
spojnici měst České Lípy a Liberce. S rozlohou 2 154 ha patří k menším městům kraje. Počet 
obyvatel je 4 088. Město se nachází v údolí řeky Ploučnice a na okraji Ralské pahorkatiny, 
která je součástí Severočeské tabule. Nejvyšší nadmořské výšky (696 m n. m.) v okolí 
dosahuje vrch Ralsko, který se nachází jihozápadně od obce a na severozápadě od obce se 
nachází vrch Tlustec s 591 m n. m. Obec samotná se nachází v nadmořské výšce 310 m n. m. 
Řeka Ploučnice ústí do řeky Labe, na území obce má Ploučnice dva pravostranné přítoky, 
kterými jsou Ještědský a Dubnický potok. Na území obce se nachází vodní dílo Horka 
a nádrže Ještědka a Metud.32 
 
O těžbě v této oblasti a v přilehlém Hamru na Jezeře bylo rozhodnuto v roce 1965, přičemž 
v březnu byly založeny Uranové doly Hamr – účelová organizace, po němž následovalo 
vytvoření dnešního odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, státní podnik DIAMO. 
Chemická těžba uranu metodou podzemního vyluhování trvala 30 let na ložisku Stráž. 
Pokusy s vyluhováním byly zahájeny již v roce 1966. Od roku 1967 se začala používat jako 
loužicí medium kyselina sírová a došlo k vyrobení prvního uranového koncentrátu z chemické 
těžby. V rámci těžby se hledala optimální koncentrace kyseliny sírové v loužicím roztoku, její 
obsah se fixoval v rozmezí od 40 do 80 g na litr loužicího roztoku. Množství kyseliny v roztoku 
záviselo na intenzitě loužení a na geologických podmínkách. Do loužicího roztoku byla 
přidávána také kyselina dusičná, která zlepšovala podmínky pro rozpouštění uranu. Roku 
1971 byla zahájena výstavba prvního vyluhovacího pole a zahájena výstavba celého dolu 
chemické těžby, od roku 1972 se přešlo od vyluhovacích pokusů k zahájení intensivní těžby, 
stále docházelo k jejímu rozvoji. Vyluhovací pole se zvětšovala tak rychle, že v jednotlivých 
                                            
30
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letech bylo možné počítat zvětšení plochy o desítky ha. Stejně rychle jako se budovala 
vyluhovací pole, tak se budovaly i technologická zařízení, mezi které patřily chemické stanice, 
sklady kyselin, čerpací stanice, distribuční stanice, potrubní trasy. Konstrukce vrtů navíc 
musely splňovat několik funkcí, hlavní funkcí bylo, že vrty oddělovaly proudící roztoky od 
okolní horniny.  
 
Vrty lze dělit podle účelu do hlavních 3 hlavních kategorií:  
 

 vrty geologicko – průzkumné; 

 vrty provozní – technologické; 

 vrty monitorovací. 
 
Vrty geologicko – průzkumné jsou sloužící ke zjišťování zásob uranu v ložiskách. Do 
provozních – technologických vrtů patří vrty vtláčecí a vrty čerpací. Vtláčecí vrty slouží 
k dopravě loužicího média do rudní polohy, naproti tomu čerpací vrty slouží k dopravě již 
technologického roztoku obohaceného o uran na povrch. Účelem monitorovacích vrtů je 
monitoring vlivu chemické těžby na životní prostředí. Monitorovací vrty slouží například 
k měření hladin, či k odběru vzorků vod. 
 
S postupem času zejména geologicko – průzkumné vrty prošly vývojem. Nejprve byly vtláčecí 
a čerpací vrty stejné konstrukce, měly zapažený celý vrt pažnicovou kolonou, problémem 
ovšem byla těsnost pažnicové kolony z polyetylénu, kdy docházelo k jejím poruchám a tím 
docházelo k propojení spodního cenomanského a vrchního turonského horizontu, čímž došlo 
ke kontaminaci turonských vod loužicím roztokem, či výluhem. Následovaly tedy obměny 
vrtů se zapažením celého vrtu s pažnicovou kolonou na vrty druhé generace 
s dvoustupňovým pažením, kdy se po dosažení nepropustných vrstev zapažilo ocelovými 
pažnicemi turonské souvrství a došlo k izolaci se zapažnicovou cementací, poté 
následovalo dovrtání vrtu na konečnou délku a propažení polyetylénovými pažnicemi. Rudní 
poloha se zapažila perforovanými pažnicemi, které obsahovaly filtry a celý prostor byl 
zacementován nad zájmovou rudní polohou až k povrchu. Díky elektrickým ponorným 
čerpadlům se pro efektivní čerpání začaly používat širokoprofilové vrty, před používáním 
čerpadel se využívalo k čerpání roztoků stlačeného tlakového vzduchu, tento způsob čerpání 
byl nenáročný, avšak ne tolik účinný. Stlačený vzduch ve vrtu vyvolal zpěnění roztoku, 
poklesnutí jeho hustoty a tak se roztok vynášel na povrch. Důležitým bodem chemické těžby 
bylo prostorové rozmístění technologických vrtů. Vrtná síť byla důležitá z hlediska zásob 
uranu, geologických podmínek a požadavků na ekonomiku produkce. Nejdříve byla 
využívána šestiúhelníková síť, kde byl těžební vrt umístěn uprostřed, později byla využívána 
čtvercová, či obdélníková vrtná síť, kde byl poměr těžebních, vůči vtláčecím vrtům 1:1, 
výjimečně se používala kosodélníková síť. V rámci zastavěných objektů se musely používat 
nepravidelné vrtné sítě, s využíváním širokoprofilových těžebních vrtů se přešlo k využívání 
vrtných sítí tvaru šestiúhelníkových, nebo liniových. Průměrně se do roku 1992 vytěžilo 600 
až 800 tun uranu ročně. Roku 1977 se dosáhlo nejvyšší těžby uranu za rok, kdy množství 
vytěženého uranu bylo více než 850 tun uranu. V roce 1990 vláda dospěla k závěru, že životní 
prostředí v oblasti těžby uranu na Českolipsku přesáhlo hranice ekologické katastrofy. Roku 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Zuzana Vodenková, Obnova území po těžbě uranu a s tím související opatření (2014-2015_D_08) 

 

 
18 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

1992 se začala utlumovat chemická těžba. Do roku 1996 se zde průměrně vytěžilo 300 tun 
uranu ročně. Roku 1996 byl ukončen těžební režim, na základě usnesení vlády České 
republiky č. 170 vyhlásil ministr průmyslu a obchodu České republiky k 1. dubnu 1996 její 
likvidaci. Uran je od roku 1996 pouze získáván jako vedlejší produkt sanace horninového 
prostředí. Od roku 2005 do 2010 poklesla produkce uranu pod hranici 50 tun ročně. Od roku 
2010 poklesla produkce uranu na 15 tun za rok. Do roku 1996 bylo chemickou těžbou 
vytěženo 15 861,8 tun uranu. 
 
K zabezpečení chemické těžby byly vybudovány dvě hydraulické bariéry, hydraulická bariéra 
Stráž a hydraulická bariéra Svébořice.  
 
Hydraulická bariéra Stáž zabraňovala průniku technologických roztoků z vyluhovacích polí na 
chemické těžbě do dolového pole v Hamru, kde probíhala hlubinná těžba. Tato hydraulická 
bariéra měla 117 vrtů, které kopírovaly okraj vyluhovacích polí. Díky hydraulické bariéře byla 
zajištěna potřebná úroveň hladiny technologických roztoků. Do hydraulické bariéry se 
vtláčely měřené vody a jednou týdně se nyní měří výška hladiny spodních vod v pozorovacích 
vrtech. V současnosti funguje 20 – 23 vtláčecích vrtů, do těchto vrtů je vtláčeno 2 až 2,5 
m3/min turonských vod, což je minimální výkon. V minulosti bylo vtláčeno do hydraulické 
bariéry Stráž až 18 m3/min. V rámci hydraulické bariéry byla vybudována i čerpací stanice, 
kde dochází k stékání vod, které jsou určeny k čerpání na Neutralizačně dekontaminační 
stanic 6 (NDS 6), dále je na ní přiváděn vystripovaný sliv z Neutralizačně dekontaminační 
stanice 10 (NDS 10) a roztoky určené k vtláčení do hydraulické bariéry Stráž. U hydraulické 
bariéry se na některých místech vyskytují vypouštěcí jímky, do kterých lze vypustit vody 
z bariéry. Strážská hydraulická bariéra se dělí na sever, střed, jih. 
 
Po vybudování hydraulické bariéry Stráž, byla vybudována další hydraulická bariéra 
Svébořice, její funkcí je usměrnění proudění kyselých roztoků, které nezastavila hydraulická 
bariéra Stráž. Cílem je, aby nedošlo k rozlití kontaminovaných roztoků mimo oblast chemické 
těžby a aby nebyly znečištěny zdroje pitné vody. Hydraulická bariéra Svébořice byla dlouhá 
2,7 km a tvořena byla 11 širokoprofilovými vrty a 4 čerpacími vrty, které měly funkci jako 
zdroj vody pro vtláčení. V současnosti je v provozu 8 až 9 vtláčecích vrtů. Do hydraulické 
bariéry Svébořice jsou vtláčeny neutrální vody. Do bariéry se vtláčí 1 až 1,5 m3/min. Dříve 
byla bariéra rozdělena na sever, střed, jih, jihozápad a Pavlín. Nyní funguje pouze část 
bariéry na severu a jihu. Nepoužívané vrty v hydraulických bariérách jsou postupně 
likvidovány. 
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Ilustrace: Rozdělení hydraulické bariéry.33 
 

2.3 Činnost podniku DIAMO ohledně obnovy území v lokalitě Stráži pod Ralskem, 
sanační práce 

 
2.3.1 Právní předpisy a koncepce upravující oblast likvidace a sanace v rámci 

činnosti státního podniku DIAMO 
 
Jedním ze zásadních prvních právních předpisů týkajících se těžby uranu, respektive útlumu 
těžby, bylo usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky č. 164 z roku 
1988 a č. 47 z roku 1989, kde byl stanoven požadavek na již zmíněný útlum těžební činnosti. 
V těchto usneseních byla těžba uranu posuzována z hlediska technicko – ekonomického 
a sociálně – politického. Cílem těchto usnesení bylo postupné snižování až odbourávání 
dotací plynoucích ze státního rozpočtu do těžebního uranového průmyslu.  
 
Roku 1988 již ministr federálního ministerstva paliv a energetiky ukládá v opatření č. 10 
vypracovat koncepce rozvoje jednotlivým příslušným odvětvím (program rozvoje a útlumu). 
V návaznosti na dané opatření státního podniku Československý uranový průmysl (ČSUP) 
předkládá Federálnímu ministerstvu paliv a energetiky projekt, kterým je koncepce útlumu 
těžby uranu a dalšího rozvoje státního podniku Československý uranový průmysl v období 
1991 – 2000. V tomto projektu byla řešena těžba a výroba chemického koncentrátu, postup 
likvidace dolů a odpisy geologických zásob uranu, dále geologicko-průzkumné práce, 
investiční výstavby, ekonomická stránka těžby a zpracování uranu, pracovní síly, a také, jaké 
by byly důsledky útlumu těžby uranu. Vláda Československé socialistické republiky roku 1989 
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 Výběr z interních materiálů státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. 
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usnesením č. 94 charakterizuje útlumový program uranového průmyslu. Útlumový program 
je soubor opatřeních technických, ekonomických, personálních a sociálně zdravotnických ve 
státním podniku Československý uranový průmysl, kdy v rámci aplikace těchto opatření 
dojde při plynulém snižování těžby a výroby uranu v chemickém koncentrátu ke ztrátě 
pracovních míst a současně k rozvoji náhradních výrob. Dalším předpisem, který upravoval 
útlum uranového průmyslu, bylo usnesení vlády České a Slovenské federativní republiky 
č. 894/1990 o změně koncepce útlumu těžby uranu v České a Slovenské federativní republice 
ve vazbě na potřeby jaderné energetiky a zprávě z kontroly podmínek pro realizaci 
útlumového programu uranového průmyslu v období 1990 až 2000. V rámci tohoto usnesení 
byla schválena nejen změna koncepce, ale byly i schváleny zásady pro poskytování dotací 
státnímu podniku Československý uranový průmysl, či byly schváleny termíny pro zahájení 
likvidací úpraven a dolů. Další usnesení týkající se útlumového programu, bylo usnesení vlády 
České a Slovenské federativní republiky z roku 1991 č. 533., o realizaci útlumu těžby uranu, 
kde bylo rozhodnuto o dalším uložení uranu do státních hmotných rezerv, o likvidaci 
neefektivních dolů a provozů uranového průmyslu a o řešení sociálních opatření. Především 
zde došlo k upřesnění snižování uvažované produkce uranu v chemickém koncentrátu, 
v návaznosti na potřeby jaderné energetiky a na ukládání zásob uranu do hmotných rezerv. 
 
Roku 1991 se usnesením č. 166 rozhodne o přípravě zvláštní zprávy pro vládu s návrhem na 
další postup v těžbě uranu chemickým loužením. Na základě tohoto usnesení je vypracována 
zpráva o analýze chemické těžby, která se stává stěžejním materiálem pro rozhodnutí vlády 
o chemické těžbě. Díky analýze chemické těžby vznikne jedno z nejdůležitějších usnesení 
vlády v této oblasti. Usnesení vlády č. 366 z roku 1992, k výsledkům komplexního posouzení 
chemické těžby na Českolipsku a dalšímu postupu prací pro stanovení způsobu dotěžení 
a sanace ložiska Stráž. Díky usnesení vlády č. 366 z roku 1992 byla vypracována celková 
koncepce sanace dané oblasti. Roku 1993 byla vytvořena základní koncepce sanace 
chemické těžby. Usnesení vlády České republiky č. 244 z roku 1995 k realizaci útlumu těžby 
a úpravy uranových rud například stanoví, že těžba na dolu Rožná bude nadále probíhat. 
 
Dalším jedním z nejdůležitějších usnesení v rámci chemické těžby je usnesení vlády České 
republiky z roku 1996 č. 170 ke zprávě o postupu sanace horninového prostředí po chemické 
těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. V souvislosti s tímto usnesením byly řešeny technologie, 
které měly sloužit k odstranění kontaminantů z podzemních vod a ke zpracování produktů 
sanace. Roku 1997 rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Liberci získává DIAMO s. p., 
povolení k likvidaci loužicích polí v dobývacím prostoru Stráž pod Ralskem. Usnesení vlády 
České republiky z roku 2000 č. 687 ustanovuje návrh definitivního způsobu řešení. 
Usnesením vlády České republiky č. 1337 z roku 2008 je rozhodnuto o zvýšení finančních 
prostředků na zajištění realizace investičních akcí řešících důsledky po chemické těžbě uranu 
ve Stráži pod Ralskem. Dalším rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Liberci z roku 2011 
se povoluje změna plánu likvidace vyluhovacích polí v dobývacím prostoru Stráž pod 
Ralskem.34 Ve strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 lze nalézt, že 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s dalšími ústředními orgány státní správy 
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 SPP-TÚÚ-09-02-01. Řízení likvidačních a sanačních procesů v odštěpném závodě Těžba a úprava uranu, 2014. 
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(Ministerstvo životního prostředí České republiky, Státní úřad pro jadernou bezpečnost) 
prostřednictvím veřejných rozpočtů finančně zajišťují sanace lokalit po těžbě uranu a lokalit 
znečištěných radionuklidy35 a v rámci programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 za 
silné stránky v SWOT analýze je považováno bohaté přírodní bohatství, které se v kraji 
nachází a jedním z nich je právě uran. V rámci slabých stránek jsou přetrvávající ekologické 
zátěže v oblastech bývalé těžby uranu a za možné ohrožení je obnovení těžby uranu 
technologií nešetrnou k životnímu prostředí, ohrožující zejména zásoby podzemních vod 
a přetrvávající ekologické zátěže v oblastech bývalé těžby uranu.36 
 

2.3.2 Chemická těžba – její likvidace a sanace 
 
Chemická těžba představovala výhodné ekonomické dobývání, v rámci její aplikace ale došlo 
k mnoha chybám, které později měly významné ekologické dopady. 
 
V rámci chemické těžby: byla plocha vyluhovací pole 652 ha, dále byla ovlivněna kontaminací 
plocha cenomanských vod na 26,7 km2 a turonských vod na 7,6 km2. Hlavními kontaminanty 
v cenomanské zvodni jsou sírany, amonné ionty, ionty hliníku, železa, radionuklidy – zde po 
těžbě zůstalo rozpuštěno 6,7 milionů tun látek. Hlavními kontaminanty v turonském 
horizontu jsou sírany, amonné ionty – zde po těžbě zůstalo rozpuštěno 34 tisíc tun látek. 
Vyvrtáno bylo 8 500 technologických vrtů a dalších několik stovek vrtů průzkumných, 
pozorovacích a dalších. 
 
Během podzemního vyluhování byly do cenomanského horizontu vtláčeny kyseliny a další 
chemikálie. Dalším zásahem do životního prostředí bylo přetvarování terénního reliéfu, 
docházelo k plošnému kácení lesů při budování vyluhovacích polí. Ke kontaminaci 
podzemních vod došlo nejen v rudonosném cenomanském souvrství. Zasaženy byly těžbou 
i turonské vody, jež jsou jedny z největších zdrojů pitné vody v České republice. Rozhodnutí 
o provedení sanace škod po chemické těžbě bylo přijato roku 1992, za tímto účelem dochází 
k omezení vtláčení kyseliny sírové a k intenzivní přípravě na sanace. Ta měla být 
dlouhodobým a finančně náročným procesem. Právě sanace je hlavním krokem v procesu 
likvidace chemické těžby uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, hlavním cílem je uvedení 
horninového prostředí do stavu, kdy bude zajištěna využitelnost turonských vod, jako 
zásobáren pitné vody.  
 
Koncepce sanace 
 
Hlavním cílem sanace horninového prostředí je vyvedení kontaminantů z podzemí 
a následně je přepracovat na produkty, které se budou moci bezpečně a ekologicky uložit, 
nebo které budou průmyslově využitelné.  
 
Dalším cílem z hlediska obnovy území je likvidace povrchových objektů, vrtů a provedení 
rekultivace odkaliště.  
                                            
35

 Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020. Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec 2005. 
36

 Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020. 2013. 
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Základní operace v procesu sanace popisuje následující kresba: 
 

 
 
Ilustrace: Zjednodušené schéma procesu sanace.37 
 

Nejdříve dochází k čerpání zbytkových technologických roztoků z podzemí za pomoci 
sanačních čerpacích vrtů, následně v chemické stanici jsou z nich odstraněny sloučeniny 
uranu. Roztoky zbavené uranu jsou čerpány na jednotlivé sanační technologie, kde jsou 
zbavovány kontaminantů a mohou být bezpečně uložené. Řidší roztoky se čerpají do 
neutralizačně dekontaminačních stanic 6 a 10 (NDS 6, 10), kde probíhá proces neutralizace 
a hustší roztoky se čerpají do stanice likvidace kyselých roztoků I, kde probíhá proces 
tepelného zahušťování v odparkách a následně jsou matečné louhy čerpány na Neutralizačně 
dekontaminační stanici matečné louhy (NDS ML). Vyčištěné zbytkové technologické roztoky, 
které splňují limity stanovené vodohospodářským orgánem, jsou vypouštěny do vodoteče, či 
jsou využity během procesu sanace. 
 
Kvůli chemické těžbě byla území odlesněna, byly dále prováděny terénní úpravy, v nižších 
partiích došlo k narušení původního vodního režimu, došlo k zabahnění půdy, vodní režim byl 
ovlivněn i regulací toku řeky Ploučnice, proto je v rámci sanace jedním z bodů i její 
rekultivace a revitalizace. Projektový ústav Vojenských lesů a statků České republiky 
a externí pracovníci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně zpracovali projekt: 
Rekultivace povrchu vyluhovacích polí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod 
Ralskem. V tomto projektu byly vymezeny režimy hospodaření na vyluhovacích polích. Tento 
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 MUŽÍK, Václav a Jiří MUŽÁK. Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku 
Stráž. 2013. 
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projekt byl upraven Ministerstvem životního prostředí České republiky a dalšími příslušnými 
orgány státní správy. Revitalizace toku Ploučnice bude zahájena po opuštění vyluhovacích 
polí, likvidaci vrtů a odstranění všech technologií. Pro území s konzervačním režimem, jedná 
se o mokřadní plochy, je navržen klidový režim bez okolních zásahů. Podmáčené území je 
možné i upravit, ale musí být zachován spontánní vývoj vegetace. Stavební objekty 
v areálech chemických stanic zůstanou zachovány pro aktivity (podnikatelské, výrobní, 
rekreační). Vybraná síť komunikací, cest a ploch zůstane také zachována. Na revitalizovaných 
a rekultivovaných územích bude cílem výchova stávajících porostů, během revitalizace se 
bude využívat přírodních prvků a bude se jednat o zemědělskou a lesnickou rekultivaci. 
Téměř polovina území po chemické těžbě je v současnosti zalesněna. Zalesněné území má 
plochu přes 300 ha. Lesnické rekultivace budou prováděny na místech, která byla zasažena 
těžební činností, a nedošlo zde k sukcesi dřevin. V rámci zemědělské rekultivace je 
preferováno založení trvalých travních porostů, avšak rekultivace bude prováděna na 
plochách, které jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, a tak bude záležet, kdo bude 
uživatelem pozemků. 
 

2.4 Činnost odštěpného závodu Těžba a úprava uranu – Sanační stanice a technologie 
 

2.4.1. Historie sanace 
 
Výstavba první sanační technologie byla zahájena v roce 1994, prozatím poslední sanační 
technologie byla vybudována v roce 2012. Roku 1994 byla budována Stanice likvidace 
kyselých roztoků I. etapa (SLKR I). Hlavním cílem této stanice na prvopočátku bylo zabránění 
dalšímu šíření zbytkových technologických roztoků v cenomanské zvodni. V roce 1995 byla 
zpracována základní koncepce sanace chemické těžby, roku 1996 bylo vyhlášeno zahájení 
likvidace chemické těžby Vládou České republiky, dále v tomto roce byl zahájen provoz 
sanační technologie Stanice likvidace kyselých roztoků I a došlo k zprovoznění nové sorpčně-
eluční linky v chemické stanici I (CHS I), roku 1997 bylo zahájeno vrtání sanačních 
cenomanských vrtů a došlo ke zpracování analýzy rizik. V roce 2001 byla dokončena Stanice 
likvidace kyselých roztoků II (SLKR II). Roku 2006 byla dokončena rekonstrukce Neutralizačně 
dekontaminační stanice 6 (NDS 6) a bylo zahájeno zpracování zbytkových technologických 
roztoků čerpaných z cenomanské a turonské zvodně. V roce 2009 byla zprovozněna sanační 
technologie Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy (NDS ML), v roce 2011 
byla zpracována aktualizace analýzy rizik a došlo k stanovení cílových hodnot parametrů 
sanace, dále byla dokončena rekonstrukce technologického plata u chemické stanice I (CHS 
I), ukončen byl provoz chemické stanice II (CHS II) a bylo zahájeno vrtání sanačních 
turonských vrtů a ukončeno bylo vrtání sanačních cenomanských vrtů, kterých bylo celkem 
odvrtáno 97, o rok později bylo ukončeno vrtání sanačních turonských vrtů, kterých bylo 
odvrtáno celkem 19, dále byla zprovozněna první linka sanační technologie Neutralizačně 
dekontaminační stanice 10 (NDS 10). V roce 2013 byly ukončeny stavební práce na odkališti 
v rámci konečného řešení odkaliště Stráž pod Ralskem. Ukončení sanace je plánováno k roku 
2037.  
 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Zuzana Vodenková, Obnova území po těžbě uranu a s tím související opatření (2014-2015_D_08) 

 

 
24 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

2.4.2. Vrtná pole 
 
Vrtná pole mají plochu 6,5 km2. Vrtná pole jsou propojena potrubími, odkud se čerpají 
roztoky do sběrného potrubí a z toho do přečerpávací stanice, následně do chemické stanice, 
kde jsou poté upravovány.  
 
Dříve se roztoky z vrtů čerpaly stlačeným vzduchem, od toho se dnes odstupuje a na sanaci 
se používají širokoprofilové vrty. Ty jsou konstruovány tak, aby v případě poruchy výstroje 
vrtu vyloučily další kontaminaci turonské zvodně. Do vrtů jsou vsazena antikorozní, 
odstředivá čerpadla. Informace o množství čerpaného roztoku (průtokoměr) a o provozu 
vrtu jsou dálkově přenášeny na velín, odkud je jejich chod ovládán.  
 

2.4.3. Chemická stanice I (CHS I) 
 
Na chemické stanici se provádí technologická separace uranu. Z vrtů se čerpá roztok do 
chemické stanice, kde je v kolonách (náplň z iontoměničové pryskyřice – ionexu) zachycován 
uran, probíhá takzvaná sorpce, nasorbovaný ionex se přečerpává do eluce, což je vymývání 
uranu z roztoku za pomoci kyseliny dusičné. Tím vzniká eluát (roztok po eluci), který reaguje 
s amoniakem a vznikne diuranát amonný, ten se usuší a vznikne žlutý suchý prášek, který se 
nazývá žlutý koláč, ten se vyváží do Francie. Ve Francii provedou obohacení a výrobu 
kovového uranu a pošlou ho zpět. Roztoky zbavené uranu s vyšší koncentrací rozpuštěných 
látek se dále přečerpávají do Stanice likvidace kyselých roztoků I (SLKR I) a roztoky s nižší 
koncentrací rozpuštěných látek se přečerpávají do Neutralizačně dekontaminační stanice 6  
a Neutralizačně dekontaminační stanice 10. 
 

2.4.4. Stanice likvidace kyselých roztoků I (SLKR I) 
 
Tato stanice byla zprovozněna před 18 lety, na její stavbě se podíleli inženýři ze Spojených 
států amerických. Stanice likvidace kyselých roztoků I měla být původně pokračováním 
vysokoteplotního loužení. Na Stanici likvidace kyselých roztoků I se využívá technologie 
tepelného odpařování. Základním smyslem procesu je tepelné zahuštění roztoku a následná 
krystalizace kamence. Roztoky z chemické stanice jsou sem čerpány podzemním potrubím 
o délce zhruba 3 km. Stanice likvidace kyselých roztoků I má tři odparky, výkon odpařování 
každé odparky je více než 110 m3 destilátu za hodinu, k odpařování se používá 
termokomprese, což přináší úsporu až o 70 % potřebné energie. Každá odparka se čistí po 
měsíci a půl provozu, jedna odparka je tedy vždy mimo provoz. Odparky a potrubí se čistí 
chemicky sodou a kyselinami, protože se zanáší síranem vápenatým. Před vstupem do 
odparky je roztok předehříván. Následně je čerpán do odparky, kde odpařováním vzniká čistá 
voda (destilát) a zahuštěný roztok s kontaminanty. Větší část destilátu (okolo 3/4) je 
odčerpávána na Neutralizačně dekontaminační stanici 10 a Neutralizačně dekontaminační 
stanice matečné louhy, kde slouží jako technologická voda a tím se uspoří velké množství 
čisté vody. Zbytek je při splnění stanovených limitů vypouštěn přes retenční nádrž do řeky. 
Zahuštěný roztok (koncentrát) pokračuje dále na zpracování stále v Stanici likvidace kyselých 
roztoků I.  
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Zahuštěný roztok s kontaminanty (nasycený roztok) pokračuje do technologie krystalizace. 
Nejdříve je zchlazen v krystalizátoru na 70°C, následně je v druhém krystalizátoru zchlazen na 
25°C. V krystalizátoru je podtlak. Každý krystalizátor má váhu 15 tun. Po zchlazení je 
kamenec čerpán do usazovací nádrže, odkud je odstředivkou odebírán surový kamenec 
– síran amonno-hlinitý, tato technologie byla zprovozněna v roce 2000. Zbytkový roztok po 
krystalizaci se nazývá matečný louh, ten je z krystalizátoru odváděn do zásobníku matečného 
louhu. Matečný louh obsahuje i nadále významné množství kontaminantů, a proto je 
přečerpáván ke zpracování do další sanační technologie, kterou je Neutralizačně 
dekontaminační stanice matečné louhy (NDS ML).  
 
Surový kamenec ovšem nevyhovuje z hlediska počtu radionuklidů a proto musí být dále 
upravován v rekrystalizačním okruhu. Surový kamenec se rozpustí ve vodě. Roztok se zahřívá 
za pomoci série kontaktních ohřívačů na 65°C. Zahřátý roztok je čerpán nejdříve do 
zásobníku roztoku a z toho do dvou rekrystalizátorů, kde se postupně roztok zchladí. 
V prvním rekrystalizátoru je roztok zchlazen na 55°C, v druhém rekrystalizátoru je roztok 
zchlazen na 25°C. Po zchlazení vzniká kamenec a zbylý roztok (matečný louh) je z druhého 
rekrystalizátoru, stejně jako z druhého krystalizátoru, čerpán do nádrže na matečný louh. 
Krystaly se odebírají do usazovací nádrže, kde zbylý matečný louh přepadává do žlabů a vrací 
se do druhého rekrystalizátoru, odkud je čerpán opět do zásobníku matečného louhu. 
Poslední zbytky matečného louhu jsou odděleny odstředivkou, z které je již kamenec 
dopravován do dvou zásobníků na čistý kamenec.  
 
Ve formě kamence lze vyvést až 25 – 30 tisíc tun kontaminantů za rok. Čistý kamenec je 
poskytován externím odběratelům na výrobu hnojiv. Průměrně se denně vyrobí 220 až 240 
tun čistého kamence.38 
 

2.4.5. Stanice likvidace kyselých roztoků II (SLKR II) 
 
V této stanici se využívalo technologie výroby síranu hlinitého. Byl zde přepracováván 
kamenec ze Stanice likvidace kyselých roztoků I (SLKR I) na síran hlinitý. Využívalo se metody 
dvoustupňové tepelné úpravy kamence. Síran hlinitý se využívá v průmyslu, příkladem je 
vodárenství. Nejdříve byla z kamence odstraňována krystalická voda a poté docházelo 
k tepelnému rozkladu podvojného síranu na síran hlinitý bezvodý a na plynné zplodiny. 
Plynné zplodiny byly absorbovány čpavkovou vodou, a tak vznikal vedlejší produkt síran 
amonný, který byl používán v Stanici likvidace kyselých roztoků I (SLKR I) za účelem zvýšení 
výnosu kamence. Vzhledem k tomu, že se postupně ukázalo, že kamenec vyprodukovaný 
v Stanici likvidace kyselých roztoků I lze dodávat externím odběratelům přímo, bez dalšího 
nutného přepracování, tak byla na základě rozhodnutí vlády České republiky technologie 
Stanice likvidace kyselých roztoků II v roce 2010 odstavena. 

 

                                            
38

 PP-DCHT-04-03. Technologický postup výroby kamence. Státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba 
a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2013. 
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2.4.6. Neutralizačně dekontaminační stanice 
 
Konečnými technologiemi sanace podzemních vod jsou neutralizačně dekontaminační 
stanice 6, 10 a matečné louhy. Odstranění kontaminantů probíhá ve dvou hlavních krocích. 
V prvním kroku jsou neutralizací vápenným mlékem odstraněny kyselina sírová a další 
kyseliny přítomné ve zbytkových technologických roztocích. V druhém kroku je odstraněn 
amoniak. Při neutralizaci vápenným mlékem vzniká velké množství neutralizačních kalů, 
které jsou odfiltrovány na kalolisech a následně uloženy na odkaliště. Neutralizační kaly jsou 
v převážné míře tvořeny síranem vápenatým.  

 
2.4.7. Neutralizačně dekontaminační stanice 6 (NDS 6) 

 
Tato stanice se v minulosti využívala zejména k čištění kyselých důlních vod, které byly 
čerpány z překopů dolů Hamr I, v roce 2001 zde bylo zpracovávání kyselých důlních vod 
ukončeno. Neutralizačně dekontaminační stanice byla vybudována před 30 lety, jako 
poloprovoz. Od roku 2000 se zde zpracovávají turonské vody znečištěné zbytkovými 
technologickými roztoky, které jsou čerpané z kontaminovaných částí turonské zvodně 
v oblasti vyluhovacích polí, vody z odkaliště a dále se zde zpracovává část sorpčního odpadu 
z chemické stanice. Od roku 2006 zde lze zpracovávat nátok až 5,5 m3 za minutu zbytkových 
technologických roztoků, které mají celkový rozsah rozpuštěných látek do 10 až 11 
gramů/litr, tyto roztoky mají čpavku okolo 150 mg/litr. Nyní dochází k úplné přestavbě 
Neutralizačně dekontaminační stanice 6, všechny technologie budou vyměněny. Během let 
se do této stanice mnoho neinvestovalo a úplná rekonstrukce je již potřebná.  
 
Vápenné mléko potřebné k neutralizaci se připravuje přímo na Neutralizačně 
dekontaminační stanici 6 z dováženého vápenného prášku. Kvůli odstranění radia z roztoků 
se přidává chlorid barnatý. Neutralizace probíhá ve dvou fázích. V první fázi je neutralizace 
roztoku řízena do pH 6 – 7. Dále je roztok čerpán do druhé fáze neutralizace, kde je jeho 
neutralizace řízena až do pH 12 a následně je odčerpáván do dvou sedimentačních lagun. 
Zde je suspenze zahušťována a čerpána na filtraci. 
 
Filtrace probíhá na dvou linkách kalolisů. Neutralizační kaly jsou převáženy k uložení na 
odkaliště. Voda zbavená kyselin a dalších kontaminantů se čerpá do další fáze čištění. 
 
Jediným zbývajícím kontaminantem je amoniak. Z roztoku jsou odstraněny amonné ionty 
pomocí oxidace plynným chlorem. Hlavní část chlorace probíhá v usazovacích nádržích. Do 
nádrží je čerpán plynný chlor. Chlor je přivážen na Neutralizačně dekontaminační stanici 6 na 
nákladních automobilech. Je přivážen kapalný, ve dvou nádržích. Každá nádrž obsahuje 15,6 
tun chloru. Jedna nádrž vydrží přibližně 2 – 3 dny. Z nádrží se přečerpává kapalný čpavek do 
zplynovačů, ty jsou zde tři. Ve zplynovači se ohřívá kapalný chlor a dochází k jeho vypařování, 
plynný chlor je dávkován do nádrže se slivem a filtrátem. Při reakci se amonné ionty rozloží 
a dusík unikne volně do atmosféry. Voda je po chloraci zbavena rozpuštěných látek, čpavku, 
síranů.  
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Po chloraci je voda čerpána do chemického hospodářství na Neutralizačně dekontaminační 
stanici 6. V chemickém hospodářství je přebytek chloru likvidován siřičitanem sodným. 
Vyčištěné vody jsou při splnění limitů vypouštěny do odtokového kanálu a dále do vodoteče. 
 
Touto technologií se průměrně ročně vyvede 15 tisíc tun kontaminantů ve formě kalů 
ukládaných do odkaliště. Provoz Neutralizačně dekontaminační stanice 6 je naplánován do 
konce sanace. 
 

2.4.8. Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy (NDS ML) 
 
Součástí této stanice je objekt vápenného hospodářství, kde se připravuje vápenné mléko 
o koncentraci 20 % pro Neutralizačně dekontaminační stanici 10 a Neutralizačně 
dekontaminační stanici matečné louhy. Vápenné hospodářství bylo vybudováno u stávající 
železniční vlečky, aby bylo možno přivážet vápno vagóny z vápenky Čertovy schody 
z Berouna. Každý vagón přiváží na vápenné hospodářství 50 tun vápna. Vápenné 
hospodářství má k dispozici pro Neutralizačně dekontaminační stanici Neutralizačně 
dekontaminační stanice matečné louhy a pro Neutralizačně dekontaminační stanici 10 
samostatnou linku. Vápno z vagonů se stáčí do zásobních sil tlakovým vzduchem, část 
práškového vápna je přetáčena do nákladních automobilů a dovážena na Neutralizačně 
dekontaminační stanici 6. Příprava vápenného mléka probíhá v plně automatizovaném 
režimu, kde nainstalovaný řídicí systém podle požadované koncentrace vápenného mléka 
řídí nátok vody a dopravu vápna ze sil podle spotřeby vápna v neutralizačních linkách 
neutralizačně dekontaminačních stanic. 
 
Spotřeba práškového vápna na Neutralizačně dekontaminační stanici matečné louhy je 
průměrně okolo 6 tun za hodinu. Na Neutralizačně dekontaminační stanici 10 je spotřeba 
práškového vápna okolo 1,5 tun za hodinu. 
 
Na Neutralizačně dekontaminační stanici matečné louhy se zpracovávají matečné louhy. Tyto 
kyselé roztoky, které mají v sobě velké množství rozpuštěných látek, jsou přiváděny ke 
zpracování ze Stanice likvidace kyselých roztoků I, zpracovávají se zde také zbytkové 
technologické roztoky z cenomanské zvodně. 
 
Neutralizace vápenným mlékem probíhá ve dvou fázích v uzavřených nádržích. Hlavním 
důvodem, proč se proces neutralizace dělí na dvě fáze a neudělá se najednou, je velké 
množství rozpuštěných látek a případných vzájemných reakcí, neutralizace musí proto 
probíhat postupně. Tato stanice má tři linky jak na neutralizaci v první fázi, tak na 
neutralizaci v druhé fázi. Neutralizace je prováděna v reaktorech, kam je vstřikován roztok, 
ten se zde smíchává s vápenným mlékem dávkovaným peristaltickým čerpadlem řízeným 
podle pH, pokud dojde ke snížení pH, dojde k zvýšení otáček čerpadel, které vhání do 
reaktoru vápenné mléko a naopak. Reakční směs prochází linkou kaskádově. Z reaktoru teče 
roztok do první zrací nádrže a poté z ní do druhé zrací nádrže. Zrací nádrže slouží k tomu, aby 
mohla reakce doběhnout a zreagovalo veškeré množství kyselin. 
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Vysrážená suspenze je poté filtrována na kalolisech, odfiltrovaný pevný podíl je převážen na 
odkaliště k uložení. 
 
Filtrát z kalolisů je přečerpáván do další fáze neutralizace, do neutralizačního reaktoru, kde 
probíhá jeho alkalizace opět řízeným přídavkem vápenného mléka do pH 11,3. 
V sedimentačních nádržích (usazovácích) se separuje sliv a vysrážená suspenze (kal). Vlivem 
zvýšení pH dojde k uvolnění chemických vazeb amoniaku a tím je umožněna další fáze 
procesu – odstranění čpavku. Suspenze z druhé fáze se přidává k suspenzi z první fáze 
čerpané do kalolisů.  
 
Roztoky (sliv z usazovacích nádrží) jsou po neutralizaci zbaveny 95 až 97 % rozpuštěných 
látek. Sliv stále obsahuje amonné ionty, k jejich odstranění dochází procesem takzvaným 
stripováním (proces uvolnění rozpuštěných plynů z kapalin proudem jiného plynu, v daném 
případě parou, k tomu dochází ve stripovací koloně, kde je ze slivu odháněn proudem 
procházející páry amoniak). Proces probíhá ve vakuu, tudíž za nižší teploty varu (cca 60°C), 
což přináší značné úspory páry. Ještě významnější úspory přináší užití termokomprese, která 
díky zvýšení teploty a tlaku brýdové páry umožňuje výrobu vlastní stripovací páry z napájecí 
vody, to přináší oproti původně používané energetické páře úsporu cca 90 % energie 
potřebné pro proces stripování. Kondenzací vystripovaného čpavku a páry vzniká čpavková 
voda o koncentraci cca 2 %, která je dále zpracována v přetlakové destilační koloně a je z ní 
vyráběna čpavková voda o koncentraci 25 %. 
 
Čpavková voda je vedena potrubím do stáčírny kyselin, odkud je čerpána do Stanice likvidace 
kyselých roztoků I k výrobě kamence a přebytek čpavkové vody je poskytován externím 
odběrům. Vystripovaný sliv, který je již zbavený amoniaku, je vtláčen do horninového 
předpolí již bývalého hlubinného dolu Hamr I. V horninovém prostředí tento sliv působí 
alkalicky a prostředí neutralizuje. 
 
Neutralizační technologie Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy je schopna 
zpracovat zbytkové technologické roztoky v množství 2 m3/min, jejichž koncentrace je až 150 
g/l, tato technologie může vyvést 80 až 100 tisíc tun kontaminantů za rok. 
 

2.4.9. Neutralizačně dekontaminační stanice 10 (NDS 10) 
 
Technologie Neutralizačně dekontaminační stanice 10 pracuje na stejném principu jako 
Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy, tzn. dvoustupňová neutralizace 
vápenným mlékem a následné vystripování čpavku. Neutralizačně dekontaminační stanice 
10 zpracovává roztoky, které mají rozpuštěných látek 25 – 30 gramů/litr a čpavku okolo 400 
miligramů/litr, přiváděné přímo z chemické stanice I. U těchto roztoků by nebylo ekonomicky 
vhodné tepelné zahušťování na Stanici likvidace kyselých roztoků I, přímá dekontaminace je 
ekonomicky vhodnější.  
 
První linka Neutralizačně dekontaminační stanice 10 byla uvedena do provozu v roce 2012, 
pro rok 2017 je plánováno zprovoznění druhé linky. Vzhledem k nižšímu množství 
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kontaminantů ve zpracovávaných roztocích jsou neutralizační linky dimenzovány na vyšší 
průtoky.  
 
Neutralizačně dekontaminační stanice 10 je schopna vyvést až 50 tisíc kontaminantů za rok 
a zpracovat zbytkové technologické roztoky v množství až 4,4 m3/min.  

 
2.4.10. Odkaliště 

 
Odkaliště bylo vystavěno ve dvou etapách na místě původního Sedlického rybníku. Jako 
náhrada, za zastavěnou původní plochu, byly vybudovány dva nové rybníky v Kunraticích 
u Cvikova. Plocha odkaliště je cekem 187 ha. Každá etapa má plochu 93,5 ha.  
 
První etapa odkaliště byla spuštěna do zkušebního provozu od roku 1980 a sloužila 
k ukládání zbytkových materiálů po zpracování uranové rudy. Provoz první etapy, v období 
těžby uranu, byl v období 1979 – 1992. Do první etapy bylo uloženo celkem 12, 7 milionů tun 
materiálů, z toho před sanací zde bylo uloženo 11,6 milionů tun rmutu. Od roku 1994 se do 
odkaliště ukládají produkty hornické činnosti kontaminované radionuklidy. V období těžby 
byla druhá etapa odkaliště v provozu od roku 1991, až do roku 1993. Okolo roku 1997, 1998 
byla voda z první etapy odkaliště přečerpána do druhé etapy. V roce 2000 v druhé etapě 
došlo k alkalizaci vody vápenným mlékem, roku 2003 se přečerpalo množství alkalizovaných 
vod 5 000 m3 do důlního prostoru Hamr I. Vznikly tak prohlubně, k čerpací stanici stékaly 
dešťové vody a spodní nátoky vod. V druhé etapě odkaliště jsou v současné době ukládány 
kaly z neutralizačních technologií Neutralizačně dekontaminační stanice 10, Neutralizačně 
dekontaminační stanice matečné louhy a Neutralizačně dekontaminační stanice 6. Od roku 
2008 do roku 2013 zde probíhaly stavební úpravy, kvůli vytvoření podmínek pro ukládání 
kalů. Stavební úpravy zde probíhaly v rámci: projektu konečné řešení odkaliště Stráž. Díky 
tomuto projektu byly svedeny vody k čerpací stanici za pomoci drenážních žeber (drenážní 
žebra jsou příkopy zaplněné kamenivem a překryté geotextílií), byla vystavena nová čerpací 
stanice, bylo zajištěno vlastní těsnění dna, dále byly vystavěny nové komunikace pro návoz 
kalů a návozové koridory.  
 
Úložný prostor první etapy odkaliště může dosahovat až 15,5 milionů m3, v druhé etapě 
odkaliště je úložný prostor 17, 6 milionů m3. 
 
Na první etapě odkaliště je nános naplavených materiálů 22 metrů. Těleso odkaliště se 
skládá ze systému sypaných obvodových hrází a obvodových lagun. Vně obvodových hrází 
byly vystavěny dva obvodové příkopy, bližší příkop k patě hráze slouží jako drenážní a vnější 
příkop jako záchytný na dešťové vody z okolí odkaliště. Při náplavu dochází k vyplavení 
obvodových lagun a materiál se tak začne plavit do centrální části jednotlivé etapy odkaliště, 
čímž dojde k utěsnění dna materiálem, rmutem. Uprostřed každého odkaliště je čerpací 
stanice, která čerpá vody na Neutralizačně dekontaminační stanici 6, kde se využívají do 
technologií. Čerpací stanice na druhé etapě odkaliště čerpá vody trvale, kdežto čerpací 
stanice na první etapě, čerpá jen, pokud je to potřeba, zvláště ve srážkovém období. 
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Dříve byly čerpány vody na chemickou úpravnu, kde byly využívány například k mletí. 
 
Celý prostor zbytku bývalého Sedlického rybníka je zrevitalizován, jsou do něj svedeny 
obvodové dešťové přítoky. Vody z rybníku jsou průběžně vypouštěny přes rekonstruovaný 
požerák do revitalizovaného toku Luční strouhy. Součástí Luční strouhy je uzavíratelné 
hradítko, které by v případě protržení odkaliště zabránilo úniku vod do řeky Ploučnice. 
 
Jednou ze zajímavostí je biodegradační plocha. Ta je využívána díky likvidaci chemické 
úpravny a šachet. Ukládají se na ní materiály se sdruženou kontaminací. Sdružená 
kontaminace je kontaminace materiálů ropnými látkami a současně radionuklidy. Materiály 
kontaminované ropnými látkami nelze ukládat do odkaliště, proto biodegradační plocha 
slouží k dekontaminaci právě od těchto látek. Materiály se sdruženou kontaminací jsou 
zkrápěny biopreparátem. Ten se připravuje v nádržích. Biopreparát se skládá z přírodních 
bakteriálních kmenů, které využívají nežádoucí organické materiály ke svému vzrůstu, tím 
dojde v materiálu k úbytku ropné kontaminace a poté může být materiál uložen na 
odkaliště.39 
 
Odkaliště je vodní dílo II. kategorie, proto dle vodního zákona nad ním musí být vykonáván 
technicko – bezpečnostní dohled. Okolo odkaliště jsou osázeny hrázové vrty, v kterých se 
měří průsaky vod přes těleso hráze. V rámci dohledu obsluha odkaliště provádí prohlídky ke 
zjištění neporušenosti hrází, či jiných anomálií. 
 
Z hlediska radiační ochrany je odkaliště sledované pásmo. V rámci radiační ochrany se na 
toku Luční strouhy provádí monitorování uranu a radia. Dále jsou v okolí odkaliště určena 
místa pro monitorování radioaktivních škodlivin prašného spadu. 
 
Kdyby pokračovala těžba uranové rudy a nedošlo by k jejímu útlumu, tak by byla v plánu 
výstavba třetí etapy odkaliště. Časem je v plánu ukládat kromě neutralizačních kalů na 
druhou etapu odkaliště i jiné materiály. 
 
V roce 2037 budou na odkališti uložené veškeré materiály z těžby a sanačních technologií. 
Odkaliště se překryjí fólií, ohumusí se a zatravní. Vnitřní příkopy ovšem dále potečou, a tak 
se budou muset čistit, protože pravděpodobně nebudou ještě splňovat hodnoty pro 
vypouštění do vodoteče.  

 
2.5 Vznik mimořádných událostí a jejich zdolávání, opatření 

 
V rámci provozu odštěpného závodu Těžba a úprava uranu vzhledem k výskytu 
a manipulacemi s nebezpečnými látkami nelze vyloučit vznik mimořádné události. Mohou 
vzniknout například: provozní nehody, ekologické havárie, požáry, mimořádné události 
v silniční přepravě, narušení skladu výbušnin, únik radioaktivních a jiných průmyslových 

                                            
39

 Z-09-PP-DCHT-03-00. Protokol o prohlídce vodního díla II. kategorie. Státní podnik DIAMO, odštěpný závod 
Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2015. 
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odpadů, či jiných škodlivých látek, výbuchy hořlavých plynů, průvaly vod a hornin, nehody, 
při kterých může dojít ke ztrátě jaderných materiálů, nehody a ohrožení v drážní dopravě.40 
 

2.5.1 Přípravy na možný vznik mimořádné události 
 
V rámci přípravy na mimořádné události se provádí cvičný poplach, cvičný požární poplach 
a havarijní cvičení nejméně jednou krát za rok ve všech pracovních směnách. Cvičného 
poplachu, cvičného požárního poplachu a havarijního cvičení se účastní všichni zaměstnanci 
odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, kteří jsou v době jeho vyhlášení na příslušném 
pracovišti, cizí osoby, které se na příslušném pracovišti nachází s vědomím zaměstnanců. 
Cvičného požárního poplachu se účastní příslušné směnové družstvo Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů podniku (JSDHP) a bánští záchranáři, kteří se navíc účastní cvičného 
poplachu. Havarijní cvičení je prováděno za účasti všech osob, které jsou odpovědny za řízení 
a provádění zásahu, včetně hodnotitelů cvičení a příslušné dohlížející skupiny. Námět 
cvičného poplachu, cvičného požárního poplachu stanoví ředitel odštěpného závodu  
– závodní dolu chemické těžby v souladu s plánem zdolávání závažných provozních nehod. 
Námět, rozsah a zaměření havarijního cvičení jsou stanoveny plánem havarijního cvičení, 
který je každoročně vydáván ředitelem odštěpného závodu, ten provádí i vyhodnocení 
průběhu cvičného poplachu, cvičného požárního poplachu a havarijního cvičení, dle potřeby 
přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 41 
 
Státní podnik DIAMO vypracovává vnitřní havarijní plán a poskytuje informace k vytvoření 
vnějšího havarijního plánu, tyto plány jsou vypracovávány podle platných předpisů 
Obvodního báňského úřadu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.  
 
V rámci těchto plánů na zdolávání mimořádné události jsou přesně stanoveny úkoly 
vybraným zaměstnancům a osobám, které mají vykonávat během jejího průběhu 
a zdolávání.42 
 
Vedoucí likvidace havárie 
 
Vedoucí likvidace havárie může být pouze osoba, způsobilá dle osvědčení Obvodního 
báňského úřadu jako závodní dolu. Vedoucí likvidace havárie se po obdržení zprávy o havárii 
dostaví na stanoviště vedoucího likvidace havárie a ujme se řízení záchranných prací 
a zdolávání havárie. Vedoucí likvidace havárie v souladu s příslušným havarijním plánem 
zajišťuje činnosti dle havarijního plánu a dále: určuje směr úniku z ohroženého prostoru, 
směr příjezdu povolaných sil a prostředků, v případě nutnosti přikazuje omezení, nebo 

                                            
40

 SM-sp-03-00. Jednotný postup při ohlašování a šetření mimořádných událostí. Státní podnik DIAMO, 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2008. 
41

 SM-TÚU-05-01. Zásady konání cvičných poplachů, cvičných požárních poplachů a havarijních cvičení. Státní 
podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2011. 
42

 PP-TÚU-14-02. Plán zdolávání závažných provozních nehod (havarijní plán). Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2014. 
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odstavení ohrožených provozů, nařizuje provedení evidence osob, které jsou na 
shromaždištích a odloučených pracovištích, kontroluje plnění příkazů.  
 
Pokud při likvidaci havárie dochází k ohrožení obyvatelstva nebo vznikla havárie mimo areál 
odštěpného závodu Těžba a úprava uranu a pokud došlo k nasazení složek integrovaného 
záchranného systému, pak předává vedoucí likvidace zásahu řízení likvidace havárie 
a příslušné odpovědnosti veliteli zásahu složek integrovaného záchranného systému a stává 
se členem jeho štábu. 
 
Obsluha dispečinku Závodní báňské záchranná stanice 
 
Obsluha dispečinku Závodní báňské záchranná stanice (ZBZS) o vzniklé havarijní situaci 
informuje velitele pohotovosti Závodní báňské záchranná stanice, řídí se pokyny velitele 
pohotovosti a velitele zásahové jednotky Závodní báňské záchranná stanice a příkazy 
vedoucího likvidace havárie, podle příkazů provádí povolání a informování zaměstnanců, 
organizací, osob a orgánů. Obsluha dále přednostně zajišťuje telefonní a radio-
telekomunikační spojení se všemi složkami podílejícími se na likvidaci havárie – havarijní 
telefonní číslo. 
 
Vedoucí Závodní báňské záchranná stanice 
 
Při vyhlášení havárie se neprodleně dostaví na stanoviště záchranných čet a ohlásí se 
vedoucímu likvidace havárie a poté již organizuje a řídí práce báňských záchranářů ke zdolání 
havárie a průběžně informuje o plnění postupu, výsledcích průzkumů a postupu při zdolávání 
havárie vedoucího likvidace havárie. 
 
Další úkoly jsou přiděleny například: ostraze, vedoucímu oddělení bezpečnosti a hygieny 
práce, vedoucímu střediska dopravy, hlavnímu energetikovi, vedoucímu střediska výroby 
a rozvodu tepla, sekretariátu, závodnímu lékaři odštěpného závodu Těžba a úprava uranu.   
 
Všeobecné povinnosti zaměstnanců odštěpného závodu Těžba a úprava uranu 
 
Zaměstnanci, nebo osoby zdržující se v době havárie v prostorách a objektech odštěpného 
závodu Těžba a úprava uranu bez ohledu na své pracovní zařazení nebo funkční působnost 
jsou povinni uposlechnout příkazy vedoucího likvidace havárie. Pokud zaměstnanci, nebo 
osoby zdržující se v době havárie v prostorách a objektech odštěpného závodu Těžba 
a úprava uranu zpozorují nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví, životy lidí nebo způsobit 
havárie, případně znaky takového nebezpečí, je povinen (povinna) podle možností odstranit 
sám (sama) nebezpečí, oznámit neprodleně havárii, podle možností upozornit každého, kdo 
by mohl být ohrožen a při havárie před odchodem z pracoviště vypnout nebo zastavit 
přívody energií nebo technologických médií na příkaz vedoucího likvidace havárie nebo 
nadřízeného zaměstnance. 
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2.5.2 Zdolávání havárie způsobené únikem chloru 
 
Chlor je žlutozelený jedovatý plyn těžší než vzduch, který má pronikavý štiplavý a dusivý 
zápach, je velmi reaktivní a dráždivý. Za normálních podmínek není chlor výbušný, či zápalný, 
ovšem například s vodíkem, fosforem, arzenem, zahřátým sodíkem, metanolem a jinými 
uhlovodíky vytváří směsi, u nichž vlivem tepla nebo slunečního záření může dojít k explozi. 
Chlor dráždí dýchací cesty a způsobuje poleptání dýchacích orgánů. Při otravě se dostavuje 
rychlé bezvědomí, pokud osoba bude vystavena velké expozici, může u ní dojít až ke 
krvácení. Při styku s chlorem dochází i k poleptání pokožky a dále mohou být i poškozeny oči. 
Chlorový poplach je vyhlášen v případě úniku chloru, ke kterému může dojít například: ze 
skladu chloru, z technologie chlorace Neutralizačně dekontaminační stanice 6, z kontejneru 
nebo železniční cisterny během přepravy, nebo stání.  
 
Chlorový poplach má tři stupně:  
 

 první stupeň se vyhlašuje v případě, kdy je množství uniklého chloru malé a neohrožuje 
kromě místa havárie další pracoviště odštěpného závodu Těžba a úprava uranu a ani 
obyvatelstvo; 

 druhý stupeň poplachu se vyhlašuje v případě, kdy množství uniklého chloru ohrožuje 
kromě místa havárie i další pracoviště odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, ale 
bezprostředně neohrožuje obyvatelstvo; 

 třetí stupeň poplachu se vyhlašuje v případě, kdy uniklý chlor ohrožuje obyvatelstvo; 
 
Chlorový poplach se vyhlašuje kolísavým tónem sirény po dobu 15 sekund, až třikrát za 
sebou, po jejím ukončení následuje relace v závodním rozhlase, který doplňuje informace 
o zdroji úniku a o ohrožené oblasti. Dalším způsobem vyrozumění při ohrožení chlorem může 
být: ruční tlučení na kolejnici v délce 2 minut, spuštění světelných majáků na Neutralizačně 
dekontaminační stanici 6, dále lze využít pro vyrozumění pohotovostní vozidla, pokud se na 
daném místě nenacházejí stabilní prvky signalizace.  
 
Všeobecné zásady při likvidaci úniku chloru jsou následující: 
 

 pro zabránění rozptylu plynného chloru je potřeba vytvořit dostatečně hustou vodní 
clonu, i v případě použití vodní clony je možné přiblížit se ke zdroji výronu plynu jen 
s izolačními dýchacími přístroji; 

 musí být zabráněno vniknutí chloru do kanalizace, za pomoci utěsnění kanalizačních 
vpustí, nebo do vodoteče vytvoření hrázek; 

 vyvést, či zajistit vyvedení ohrožených osob ze zasažených objektů; 

 po každé provedené opravě na kontejneru, či technologických zařízení chlorace musí být 
provedena kontrola těsnosti opraveného místa čpavkovou mlhou; 

 při likvidaci nelze používat zeminu, písek, protože během jejich styku s kapalným chlorem 
dochází k jeho intenzivnějšímu zplynování. 
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Ochranné prostředky 
 
Jako ochranné prostředky se využívají kuklové ochranné masky, nebo obličejové s filtrem, 
ovšem v prostředí s vyšší koncentrací nad 0,5 % chloru a s obsahem kyslíku menším než 16 % 
poskytují dostatečnou ochranu pouze protichemické obleky a vzduchové izolační přístroje, 
kyslíkové izolační přístroje. K detekci se v rámci koncentrace chloru do 0,5 % využívá čidel 
a zabezpečovacího zařízení Chloratekt 2, či nasavačem typu Universal.  
 

2.5.3 Zdolávání havárie způsobené únikem čpavku nebo čpavkové vody 
 
Čpavek je plyn lehčí než vzduch, ve směsi se vzduchem je hořlavý. Vlastnosti čpavkové vody 
jsou závislé na její koncentraci. Čpavková voda není hořlavá, ale odparem čpavku nad její 
hladinu může vytvořit zápalné směsi. Čpavkové vody jsou silně zásadité a mohou způsobit 
poleptání pokožky. 
 
Únik čpavku je možný například: ze stáčírny chemikálií, při převozu, při stripování čpavku 
a absorpci. Únik čpavkové vody je možný: ze stáčírny chemikálií, ze zásobníku na chemické 
stanici, rektifikací čpavkové vody, z potrubí Neutralizačně dekontaminační stanice 10 
a Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy do stáčírny chemikálií a z potrubí ze 
stáčírny chemikálií do technologického zařízení stanice likvidace kyselých roztoků I. 
 
Všeobecné zásady při likvidaci úniku čpavku nebo čpavkové vody jsou následující: 

 

 zabránit úniku čpavků uzavřením ventilů; 

 vymezit bezpečnostní prostor k zabránění případné iniciace vznícení směsi par čpavku se 
vzduchem; 

 odvolat, či vyvést osoby ze zamořených prostorů; 

 vyrozumět osoby v prostorách a provozovnách, které se nacházejí po směru větru; 

 za účelem usměrnění oblaku par čpavku lze použít vodní clonu, či vodní mlhu a zásobníky 
kapalného čpavku lze chladit vodou; 

 při zkrápění vodou zabránit vniknutí čpavkové vody do kanalizace, za pomoci utěsnění 
kanalizačních vpustí v místech úniku či předpokládaného zasažení; 

 uniklou vodu na pevném povrchu lze odčerpat přenosnými čerpadly, autocisternou 
s vývěvou; 

 zasažený terén posypat zeminou nebo pískem. 
 
Ochranné prostředky 
 
Zasahující osoby při zdolávání havárie způsobené únikem čpavku nebo čpavkové vody musí 
být vybaveny prostředky na ochranu očí, pokožky a dýchacích cest. 
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2.5.4 Zdolávání havárie způsobené únikem kyseliny dusičné 
 
Kyselina dusičná je jedna z nejsilnějších anorganických kyselin, je silně žíravá. Intenzivně 
reaguje s organickou hmotou, dřevem, gumou, které se vzněcují. Její roztoky ostře zapáchají 
a jsou také žíravé. 
 
Únik kyseliny dusičné je možný například: ze stáčírny chemikálií, ze zásobníku na chemické 
stanici I, ze zásobníku na stanici likvidace kyselých roztoku I, při převozu autocisternou, ze 
zásobníků na Neutralizačně dekontaminační stanici matečné louhy a Neutralizačně 
dekontaminační stanici 10. 
 
Všeobecné zásady při likvidaci úniku kyseliny dusičné jsou následující: 
 

 odstavit porušenou část potrubí; 

 přečerpat porušený zásobník, přečerpat autocisternu; 

 intenzivně naředit uniklou kyselinu dusičnou vodou; 

 zabránit vniknutí kyseliny dusičné do kanalizace, za pomoci utěsnění kanalizačních vpustí 
v místech úniku či předpokládaného zasažení; 

 neutralizovat místo, které bylo zasaženo únikem kyseliny dusičné, mletým vápencem. 
 
Ochranné prostředky 
 
Pro ochranu zasahujících osob jsou nutné protichemické obleky a izolační dýchací přístroje. 
 

2.5.5 Zdolávání havárie způsobené únikem kyseliny sírové 
 
Kyselina sírová patří mezi nejsilnější anorganické kyseliny, je silně žíravá. Rozpouští většinu 
kovů, během jejich rozpouštění vzniká výbušný vodík. I její zředěné roztoky mají agresivní 
žíravé vlastnosti. Při styku se dřevem, celulózou, bavlnou a podobných materiálů může dojít 
k jejich vznícení. Při zahřívání kyseliny dochází k uvolňování oxidu sírového nebo siřičitého, 
které mohou poškodit povrch dýchacích cest.  
 
Únik kyseliny sírové je možný například: ze stáčírny chemikálií, ze zásobníků na chemické 
stanici I, ze zásobníku na stanici likvidace kyselých roztoku I, při převozu autocisternou, ze 
zásobníků na Neutralizačně dekontaminační stanici matečné louhy a Neutralizačně 
dekontaminační stanici 10 a z potrubí ze stáčírny chemikálií do technologického zařízení 
stanice likvidace kyselých roztoků I. 
 
Všeobecné zásady při likvidaci úniku kyseliny sírové jsou následující: 
 

 odstavit porušenou část potrubí; 

 přečerpat, či utěsnit porušený zásobník, přečerpat, či utěsnit autocisternu nebo 
kontejner; 

 intenzivně naředit uniklou kyselinu sírovou vodou; 
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 zabránit vniknutí kyseliny sírové do kanalizace, za pomoci utěsnění kanalizačních vpustí 
v místech úniku či předpokládaného zasažení; 

 neutralizovat místo, které bylo zasaženo únikem kyselinou sírovou, mletým vápencem. 
 

2.5.6 Zdolávání havárie způsobené únikem kontaminovaných odkalištních, 
drenážních a povrchových vod 

 
Jedná se o odkalištní a drenážní vody kontaminované radionuklidy, které jsou čerpané 
z odkaliště Neutralizačně dekontaminační stanice 10, Neutralizačně dekontaminační stanice 
matečné louhy do Neutralizačně dekontaminační stanice 6 a povrchové vody čerpané do 
areálu Pustý. Havarijní situace nastává při úniku více než 30 m3 těchto vod.  
 
Všeobecné zásady při likvidaci uvedené eventuality jsou následující: 
 

 zabránit dalšímu úniku kontaminované vody odstavením čerpadel, uzavřít poškozené 
potrubí, nebo vypustit obsah potrubí do dané havarijní jímky; 

 za účelem omezení rozsahu úniku svést uniklou vodu hrázkami a stružkami do prohlubní 
v terénu; 

 v případě ohrožení vodního toku nahrnout hráz; 

 odčerpat uniklou vodu čerpadlem nebo ji odsát traktorovým fekálním přívěsem nebo 
autocisternou s vývěvou a vrátit vodu zpět do příslušné technologie. 

 
2.5.7 Zdolávání požáru 

 
Způsob jeho zdolávání se odvíjí od druhu požáru. Mimo běžných prostředků na pracovišti lze 
využít i prostředky závodní báňské záchranné služby a prostředků Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů podniku (JSDHP). O každém požáru je prostřednictvím obsluhy 
dispečinku Závodní báňské záchranná stanice informován Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje. 
 
Všeobecné zásady při zdolávání požáru jsou následující: 

 

 ze zasaženého nebo ohroženého objektu (prostoru) požárem evakuovat osoby 

 vypnout hlavní vypínače elektrického proudu ohroženého objektu 

 uzavřít při požáru plynovodu (plynového zařízení) příslušný přívod zemního plynu 

 prozkoumat zasažený objekt nebo prostor 

 tlakové nádoby nacházející se v blízkosti požáru chladit proudem vody 

 odstranit výbušné či hořlavé plyny a kapaliny a jiné materiály podporující šíření požáru 
z dosahu požáru 

 vynesení materiálů a zařízení z dosahu požáru.43 
 

                                            
43

 PP-TÚU-14-02. Plán zdolávání závažných provozních nehod (havarijní plán). Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2014. 
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2.5.8 Závodní báňská záchranná stanice Hamr 
 
Tato záchranná stanice metodicky spadá pod Ostravsko-karvinské doly, Hlavní Báňskou 
Záchrannou stanici Ostrava (OKD, HBZS), a. s. a jejím obvodem působnosti je pouze odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Báňská záchranná služba zde vznikla již v roce 1967. V minulosti 
byl zřizovatelem stanice státní podnik Československý uranový průmysl,  provádějící práce na 
hlubinném dolu, v současnosti zřizovatelem stanice je organizace státní podnik DIAMO dle  
§ 7 odst. 1 písm. c), d) předpisu č. 447/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské 
záchranné službě, v platném znění. 
 
Úkoly Závodní báňské záchranné stanice Hamr jsou: provádět práce a rychlé a účinné zásahy 
k záchraně lidských životů a majetku při haváriích, zdolávání havárií, odstraňování následků 
havárií. Dále například vykonává činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí 
a další speciální a rizikové práce (výškové práce – oddíl lezců), podílí se na vypracování 
a ročních kontrolách havarijních plánů odštěpného závodu Těžba a úprava uranu, kontroluje 
zařízení a prostředky sloužící k havarijní prevenci.44 
 
Báňští záchranáři každého čtvrt roku stráví až 1 800 hodin v rámci plánovaných nehavarijních 
zásazích (čištění technologií, výškové práce). Každého čtvrt roku se účastní dvou havarijních 
cvičení v odštěpném závodu Těžba a úprava uranu. 
 

2.6 Plány do budoucna ohledně obnovy území po těžbě uranu v lokalitě Stráž pod 
Ralskem 

 
2.6.1. Likvidace vrtů 

 
Od roku 2012 dochází k likvidaci vrtů, tento proces má trvat až do roku 2040. Celkem má být 
zlikvidováno 6888 vrtů. Od roku 2016 do roku 2040 je v plánu zlikvidovat každoročně 200 až 
300 vrtů.  
 

                                            
44

 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, v platném znění. 
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Ilustrace: Harmonogram plošné likvidace vyluhovacích polí.45 
 

2.6.2. Ostatní sanační technologie 
 
Do roku 2015 je jedním z hlavních cílů snižování obsahů kontaminantů v cenomanské zvodni 
v množství 80 až 120 tisíc tun rozpuštěných látek za rok, dále se plánuje zvyšování hrází 
odkaliště II. etapy z 311 m n. m. na 314 m n. m. Všechny sanační technologie budou stále 
v provozu. Produkce kamence bude dosahovat až 30 tisíc tun. Stanice likvidace kyselých 
roztoků I bude zpracovávat za provozu dvou odparek nátok 3,7 až 4,4 m3/min zbytkových 
technologických roztoků. Neutralizačně dekontaminační stanice 6 bude zpracovávat okolo  
1 m3/min cenomanských a 1,7 m3/min turonských roztoků a produkovat bude okolo 75 tisíc 
m3 kalů za rok. Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy bude produkovat okolo 
200 tisíc m3 kalů za rok a bude zpracovávat matečné louhy v množství 2 m3/min. 

                                            
45

 Program Zahlazování následků hornické činnosti, Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod 
Ralskem, Technický a sociální projekt likvidace uranového průmyslu, Aktualizace č. 4 pro období let 2014-2019. 
Státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2014. 
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Neutralizačně dekontaminační stanice 10 bude zpracovávat až 2,2 m3/min cenomanských 
roztoků.  
 
Od roku 2016 dojde k postupnému klesání koncentrace kontaminantů obsažených 
v zbytkových technologických roztocích. V období 2016 až 2020 budou provozovány stále 
veškeré sanační technologie. Stanice likvidace kyselých roztoků I bude pracovat ve stejném 
režimu, jako v období od roku 2012 do roku 2015. Neutralizačně dekontaminační stanice 
matečné louhy bude průměrně ročně produkovat kalů okolo 186 tisíc m3. Neutralizačně 
dekontaminační stanice 6 bude průměrně ročně produkovat 74 tisíc m3 kalů a bude 
zpracovávat 1 m3/min cenomanských roztoků a do ukončení sanace turonského kolektoru 
ještě 0,7 m3/min roztoků z turonské zvodně a odkalištní vody. Roku 2017 má dojít k ukončení 
sanace turonského kolektoru, následující rok má dojít k zprovoznění druhé linky sanační 
technologie Neutralizačně dekontaminační stanice 10 (NDS 10), která bude cenomanské 
roztoky zpracovávat v průměru 4,4 m3/min a produkovat bude 80 tisíc m3 kalů za rok. Do  
I. etapy odkaliště budou ukládány nejen materiály z hornické činnosti, ale i neutralizační kaly. 
Budou budovány nové trasy, kvůli dopravě neutralizačních kalů.  
 
Od roku 2021 dojde k výraznému snížení koncentrace rozpuštěných látek ve zbytkových 
technologických roztocích. Neutralizačně dekontaminační stanice 10 bude poté zpracovávat 
roztoky o koncentraci 19 g/l rozpuštěných látek. Neutralizačně dekontaminační stanice 
matečné louhy bude do roku 2030 zpracovávat matečné louhy a zakoncentrované roztoky ze 
Stanice likvidace kyselých roztoků I. Vzhledem k tomu že se pro rok 2030 počítá s ukončením 
činnosti Stanice likvidace kyselých roztoků I (SLKR I), tak poté bude Neutralizačně 
dekontaminační stanice matečné louhy zpracovávat vybrané roztoky s nejvyšší koncentrací 
rozpuštěných látek. Neutralizačně dekontaminační stanice 6 bude také nadále fungovat. 
Roku 2037 se plánuje snížení koncentrace kontaminantů v podzemních vodách na 
požadovanou úroveň (dosažení cílových hodnot parametrů sanace), ukončení sanace 
cenomanského kolektoru, pak budou odstaveny z provozu veškeré sanační technologie. Na 
odkališti bude ukončeno ukládání neutralizačních kalů.  
 

2.6.3. Ukončení sanace 
 
Do roku 2040 budou probíhat intenzivní likvidace sanačních technologií. V tomto roce bude 
ukončena likvidace vyluhovacích polí a budou i zlikvidovány jak technologické, tak sanační 
a hydrogeologické vrty, které nebyly vybrány na postsanační monitoring. Rekultivační práce 
na odkališti a na plochách bývalé chemické těžby, by měly být ukončeny roku 2042. 
 
Finanční náklady na sanační technologie již přesahují 7 miliard Kč a náklady na celkovou 
likvidaci chemické těžby od roku 1996 až do jejího ukončení byly přepočteny na 54 miliard 
Kč, přičemž v rámci sanace je v odštěpném závodu Těžba a úprava uranu zaměstnáno přes  
1 000 zaměstnanců.  
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Závěr 
 
Cílem této studie bylo seznámení s obnovou území po těžbě uranu, respektive nejdříve 
s jeho vlastnostmi, těžbou uranové rudy a jejím stručným historickým vývojem, těžbou 
v současnosti a možnostmi těžby v budoucnu. Komplexní popis nežádoucích dopadů uranové 
rudy a jaká je prováděna činnost směřující k jejich odstranění. V rámci praktické části byly 
splněny cíle ohledně seznámení s obnovou území u aktéra provádějícího likvidační a sanační 
činnost na ložisku Stráž, kterým je státní podnik DIAMO a dále díky výskytu a jeho manipulaci 
s nebezpečnými látkami byly představeny přípravy na zdolávání různých mimořádných 
událostí. Studie se v druhé části věnovala zpočátku základnímu představení státního podniku 
DIAMO a jeho historii, a poté je zaměřena na jeho odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 
který se nachází v lokalitě Stráž pod Ralskem. V textu jsou zakomponovány právní předpisy 
a koncepce, které upravují sanační a likvidační činnosti státního podniku DIAMO. V další části 
byly získány poznatky o sanačních činnostech prováděných odštěpným závodem Těžba 
a úprava uranu a jaké jsou plány do budoucna ohledně obnovy území po těžbě uranu v této 
lokalitě.  
 
Z hlediska využití uranu je nejdůležitější izotop uranu 235U, který se používá k výrobě 
palivových článků do atomových elektráren, či k výrobě rozbušky k zážehu termonukleárních 
jaderných hlavic raketových systémů. Zbytek po obohacení uranu (ochuzený uran) je kov, se 
zanedbatelnou radioaktivitou, který slouží například k výrobě střeliva.  
 
Těžbu uranové rudy lze provádět těžbou povrchovou, ta je ale prováděna pouze v zahraničí, 
těžbou hlubinnou a metodou ISL (in situ leaching). Počátky těžby uranové rudy lze datovat už 
od 19. století, fenoménem v České republice se stala ovšem až v druhé polovině 20. století, 
i kvůli dohodě o dodávkách československé uranové rudy do Sovětského svazu. Hlavním 
důvodem útlumu těžby bylo, že Sovětský svaz roku 1985 dospěl k závěru, že jeho zásoby 
uranu jsou dostatečné. Dalším důvodem bylo, že vzhledem k nově objeveným ložiskům ve 
světě se snížily zisky z exportu uranového koncentrátu a docházelo k čím dál vyšším 
nákladům na těžbu. Problematika budoucnosti těžby uranové rudy je v České republice stále 
předmětem diskuze. Ze strategických surovin má Česká republika největší zásoby v množství 
nevytěženého uranu. Budoucí těžba by již nemusela mít takové dopady jako v minulosti 
vzhledem k současnému zájmu nalézt rovnováhu mezi získáváním a využíváním nerostných 
surovin a ochranou přírody. Jedním z hlavních témat je ve vyspělých státech výzkum 
o bezpečnostním nakládání s vyhořelým jaderným palivem a výzkum o bezpečnosti provozu 
jaderných elektráren. 
 
Vlivem průzkumů, těžby a úpravy uranových rud došlo k poškození přes 200 přírodních 
lokalit tím, že se vybudovala důlní díla, odvaly, odkaliště, vyluhovací pole, dopravní trasy, 
areály závodů a provozů, vrty. Celková plocha poškozená uranovým průmyslem je přes  
0,5 milionů ha. Jedním z vážných problémů je kontaminace pitných vod, ke které došlo kvůli 
chemické těžbě ve Stráži pod Ralskem. 
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DIAMO, státní podnik je organizace, která se jako jediná v České republice zabývá těžbou 
uranové rudy a která provádí v této oblasti sanační a likvidační činnosti. Mimo jiné provádí 
například sanaci odvalů. Odvaly obsahují radioaktivní horniny, v oblasti příbramské těžby 
uranu byly kvůli průsakům z nich vybudovány malé dekontaminační stanice, aby zabránily 
znečištění vod. V rámci odstraňování odvalů se hlušina zpracovává ve speciálním zařízení, 
dochází k oddělení uranových rud, kamene a ostatních složek. V rámci ochrany životního 
prostředí dochází k rekultivaci a sanaci odkališť, které se překrývají materiály, aby 
nedocházelo k vyplavení materiálů z odkaliště a aby se snížilo množství uvolňujícího se 
radonu z jejich povrchu, dále je na nich prováděná biologická rekultivace zatravněním 
a zasázením mělce kořenících dřevin. 
 
Tento podnik má čtyři odštěpné závody, jedním z nich je odštěpný závod Těžba a úprava 
uranu, který působí v oblasti Stráže pod Ralskem, kde se vedle sebe dříve nacházely hlubinná 
a chemická těžba (metoda ISL, in situ leaching). 
 
V praktické části se zabývám obnovou po chemické těžbě. Hlavním cílem sanace 
horninového prostředí je vyvedení kontaminantů z podzemí a následně je přepracovat na 
produkty, které se budou moci bezpečně a ekologicky uložit, nebo které budou průmyslově 
využitelné. Dalším cílem z hlediska obnovy území je likvidace povrchových objektů, vrtů 
a provedení rekultivace odkaliště. 
 
V procesu sanace dochází k čerpání zbytkových technologických roztoků z podzemí za 
pomoci sanačních čerpacích vrtů, následně v chemické stanici jsou z nich odstraněny 
sloučeniny uranu. Roztoky zbavené uranu jsou čerpány na jednotlivé sanační technologie, 
kde jsou zbavovány kontaminantů a mohou být bezpečně uložené. Řidší roztoky se čerpají 
do neutralizačně dekontaminačních stanic 6 a 10, kde probíhá proces neutralizace  
a hustší roztoky se čerpají do stanice likvidace kyselých roztoků I, kde probíhá proces 
tepelného zahušťování v odparkách a následně jsou matečné louhy čerpány na Neutralizačně 
dekontaminační stanici matečné louhy. Vyčištěné zbytkové technologické roztoky, které 
splňují limity stanovené vodohospodářským orgánem, jsou vypouštěny do vodoteče, či jsou 
využity během procesu sanace. 
 
Náklady na sanaci a celkovou likvidaci chemické těžby byly přepočteny od roku 1996 až do 
roku 2042 na 54 miliard Kč, a přesto že jsou to velké ekonomické náklady, tak je mým 
názorem, že tyto činnosti jsou potřebné bez ohledu na finanční stránku věci. 
 
V rámci příprav na mimořádné události v odštěpném závodě Těžba a úprava uranu 
vypracovává státní podnik DIAMO vnitřní havarijní plán a poskytuje informace k vytvoření 
vnějšího havarijního plánu, dále jsou zde prováděny cvičné poplachy, cvičné požární 
poplachy a havarijní cvičení. Odštěpný závod navíc disponuje svou jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů podniku (JSDHP). 
 
V rámci získaných poznatků týkajících se sanace a likvidačních činností prováděných 
odštěpným závodem Těžba a úprava uranu, jsem došla k závěru, že těžba uranu, prováděná 
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drastickou metodou ISL (in situ leaching) neměla v minulosti ve Stráži pod Ralskem nikdy 
začít, protože i přes to, že se zpočátku jevila, jako velmi ekonomicky výhodná, tak došlo 
k jejímu značnému prodražení při odstraňování dopadů, které v této lokalitě způsobila. 
Nejen kvůli stránce finanční neměla nikdy začít, ale především kvůli dopadům na ekosystém. 
V rámci možných návrhů řešení problematiky obnovy území na ložisku Stráž, již nelze nic 
lepšího navrhnout, než je zde státním podnikem DIAMO prováděno.  
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Příloha č. 1: Vnější havarijní plán.46 
 

 
 
Označení zón havarijního plánování. 
 

 
 
Legenda. 

                                            
46

 Vnější havarijní plán DIAMO státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, 2008. 
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Příloha č. 2: Těžba metodou ISL (in situ leaching).47 
 

 
 

                                            
47

 TROJÁČEK, J.; MUŽÁK, J. Remediation of Former Uranium In-Situ Leaching Area at Stráž Pod Ralskem – Hamr 
na Jezeře. Czech Republic, 2014. 
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Příloha č. 3: Grafy vyvedených látek: 
 

 
 
Vyvedené množství amonného kationtu z turonské zvodně od roku 2003 do roku 2013.48 
 

                                            
48

 Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2013. Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, březen 2014. 
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Vyvedené množství rozpuštěných látek a aniontu SO4

-2 z turonské zvodně od roku 2003 až do 
2013.49 

                                            
49

 Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2013. Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, březen 2014. 
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Vyvedené množství amonného kationtu z cenomanské zvodně od roku 2003 do roku 2013.50 

                                            
50

 Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2013. Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, březen 2014. 
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Vyvedené množství rozpuštěných látek a aniontu SO4

-2 z cenomanské zvodně od roku 2003 
až do 2013.51 

                                            
51

 Zpráva o vývoji rozptylu zbytkových technologických roztoků za rok 2013. Státní podnik DIAMO, odštěpný 
závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, březen 2014. 
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Příloha č. 3: Fotografie a obrázky vrtných polí. 
 

 
 
Sanační vrt.52 
 

 
 
Vrtné pole.53 

                                            
52

 Vlastní zdroj. 
53

 Vlastní zdroj. 
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Sítě vrtných polí.54 
 

 
 

Sítě vrtných polí a linie hydraulické bariéry Stráž.55 

                                            
54

 Výběr z interních materiálů státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. 
55

 Tamtéž. 
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Příloha č. 5: Fotografie Stanice likvidace kyselých roztoků I. 
 

 
 

V popředí budova Stanice likvidace kyselých roztoků I a v pozadí areál chemické úpravny.56 
 

 
 

Výměna krystalizátoru a budova Stanice likvidace kyselých roztoků I.57 

                                            
56

 Vlastní zdroj. 
57

 Výběr z interních materiálů státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. 
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Odparka.58 
 

  
 

Část odparky venku.59 

                                            
58

 Vlastní zdroj. 
59

 Vlastní zdroj. 
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Vrchní část odparky.60 

                                            
60

 Vlastní zdroj. 
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Příloha č. 6: Fotografie Neutralizačně dekontaminační stanice 6.61 
 

 
 
Sedimentační laguny. 
 

 
 
Filtrace – kalolisy. 
 

 
 
Chlorace. 

                                            
61

 Vlastní zdroj. 
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Příloha č. 7: Fotografie Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy 
a Neutralizačně dekontaminační stanice 10. 
 

 
 
Neutralizační reaktor Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy.62 
 

 
 
Usazovací nádrž Neutralizačně dekontaminační stanice 10.63 
                                            
62

 Vlastní zdroj. 
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Čerpadla na filtraci 64 
 

 
 
Filtrace – kalolisy na Neutralizačně dekontaminační stanice matečné louhy.65 

                                                                                                                                        
63

 Vlastní zdroj. 
64

 Vlastní zdroj. 
65

 Vlastní zdroj. 
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Ilustrace č. 23: V popředí vyvíječ par, za ním v pozadí stripovací kolona.66 
 

 
 
Ilustrace č. 24: Výhled na odkaliště druhé etapy.67 

                                            
66

 Vlastní zdroj. 
67

 Vlastní zdroj. 
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Příloha č. 8: Fotografie a obrázky odkaliště: 
 

 
 
Ilustrace č. 25: Areál odkaliště za provozu chemické úpravny.68 
 

 
 
Ilustrace č. 26: Výhled na první etapu odkaliště.69 

                                            
68

 Fotografie státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. 
69

 Vlastní zdroj. 
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Pohled přes odkaliště k odštěpnému závodu Těžba a úprava uranu.70 
 

 
 
Ilustrace č. 28: Sedlický rybník.71 

                                            
70

 Vlastní zdroj. 
71

 Vlastní zdroj. 
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Areál odkaliště.72 

                                            
72

 Výběr z interních materiálů státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. 
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Příloha č. 9: Mapa revitalizačních a rekultivačních opatření.73 

                                            
73

 Program zahlazování následků hornické činnosti, Likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem, 
Technický a sociální projekt likvidace uranového průmyslu, Aktualizace č. 4 pro období let 2014-2019. Státní 
podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Stráž pod Ralskem, 2014. 


