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URANOVÝ OBČASNÍK 

Vydává spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s.                                                                               

3/2016 

Dobrý den, dostává se Vám do rukou již čtvrté vydání Uranového občasníku, kde opět 

přinášíme aktuální dění kolem plánované těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. 

Občasník vydává spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s. s podporou obce Brzkov. 

Vydání třetího čísla předcházelo několik jednání se společným právním zástupcem 

panem Klimentem a dotčenými starosty, schůzky na Kraji Vysočina a spoustu hodin hledání, 

dotazování a shromažďování nových informací. Jelikož si myslíme, že postup MPO a podniku 

DIAMO nejsou v souladu se zákonem a omezují na právech výrazně také majitele dotčených 

pozemků, uspořádali jsme proto v listopadu besedu, kde se mohli majitelé zeptat na vše, co 

je zajímalo a co konkrétně by připravované rozšíření CHLÚ pro ně znamenalo. I nadále se 

snažíme zabránit plánovanému rozšíření CHLÚ. 

 

STALO SE 

LISTOPAD 2015 BESEDA -  Obce Brzkov a Věžnice a města Polná a Přibyslav ve 

spolupráci se spolkem Naše budoucnost bez uranu, z. s. uspořádaly besedu pro vlastníky 

pozemků a ostatní občany k vládou plánované těžbě uranu. Pozvání přijal také radní Kraje 

Vysočina pan Hyský a společný právní zástupce pan Kliment, který všechny obce a vlastníky 

pozemků v procesu zastupuje. 

Přítomné hosty přivítal starosta obce Brzkov pan Bořil, po něm shrnula situaci od 

poslední březnové besedy předsedkyně spolku Naše budoucnost bez uranu, z. s. a 

následovaly projevy starostů. Ti připomněli kroky, které společně činí v boji proti plánované 

těžbě, a zejména starosta města Přibyslav upozornil na to, že 

harmonogramu přípravných legislativních kroků se státní podnik 

DIAMO drží a postupuje podle něj, takže bychom neměli situaci 

podcenit.  

Radní Kraje Vysočina pan Hyský nám objasnil postoj Kraje 

Vysočina. V tuto chvíli se nedá jednoznačné říci, zda je Kraj 

Vysočina pro nebo proti těžbě, celou situaci analyzují a snaží se od 

kompetentních ministerstev dostat vyjádření, aby jejich názory byly 

v celé situaci objektivní.  
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Jako poslední vystoupil právník pan Kliment, stěžejním tématem bylo plánované 

rozšíření CHLÚ (Chráněného ložiskového území) a dopady, které by případné vyhlášení 

mohlo mít. Současná situace je zjednodušeně řečeno taková, že státní podnik DIAMO 

provedl úpravu přepočtu zásob, které byly zveřejněny ve Studii proveditelnosti, a odeslal 

materiály na MŽP. Na MŽP je ustanovena komise, která materiály zpracuje a vyhodnotí, 

označí, že jsou zásoby dostatečné na to, že je ložisko potřeba chránit a vydá osvědčení pro 

DIAMO. Jak moc se původní zásoby uranu liší od přepočtu, nevíme. DIAMO na základě 

osvědčení požádá o rozšíření CHLÚ, celý tento proces je v režimu neveřejném, to tedy 

znamená, že ani obce ani majitelé dotčených pozemků nejsou účastníky řízení. Právní 

zástupce nám přiblížil možné varianty, pokud se do řízení i přes tuto skutečnost majitelé 

přihlásí, těžko však předvídat, jaké bude vyjádření dotčeného orgánu. 

V závěrečné diskusi vystoupili, kromě místních občanů, zástupci Magistrátu města 

Jihlavy a zastupitelé Přibyslavi a Polné. Besedy se také zúčastnili ostatní starostové z okolí, 

což nás, jako spolupořadatele velice potěšilo a jsme rádi, že jim problémy jejich „sousedů“ 

nejsou lhostejné. 

 

PROSINEC 2015: NOVÁ SUROVINOVÁ POLITIKA - Návrh nové surovinové politiky 

České republiky, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, hodlá podstatným 

způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby 

uranu. Tak hodnotí dokument ekologické organizace. Ministerstvo totiž považuje za žádoucí 

začít chystat otevření nového dolu pro těžbu nepodstatných zásob uranu na ložiscích Brzkov 

a Horní Věžnice. Případná těžba v Brzkově by neměla význam pro zvýšení naší energetické 

soběstačnosti: v nejlepších letech těžby (265 tun uranu) by ta v Brzkově nepokryla ani 

polovinu potřeby našich jaderných elektráren.  Celkové množství vytěžitelného uranu v 

Brzkově poslouží na pouhých 7 let provozu reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Těžit tu 

máme jen 4 promile uranu, který se získává ve světě. Na obohacení a výrobě jaderného 

paliva jsme i tak zcela závislí na zahraničních dodavatelích. 

Edvard Sequens z Cally řekl:  „Splácet dluhy za drancování uranu budeme ještě desítky 

let. Přesto by další miliardy měly padnout na otevření nových dolů a úpravny rud.  V případě 

uranu je tvrzení o příspěvku k energetické soběstačnosti České republiky jen zástěrkou, 

protože jeho množství dnes nepokrývá ani polovinu potřeb provozovaných elektráren a palivo 

z něj vyrobit také nedovedeme.“ Lucie Drahošová Stránská za spolek řekla: „Jako obyvatelé 

žijící jen několik desítek metrů od plánovaného dolu těžbu odmítáme. Nemyslíme si však, že 

se jedná pouze o lokální problém. Negativa, která by otevření dolu přineslo, ovlivní i 

obyvatele žijící na kilometry daleko. Velký problém spatřujeme mimo jiné také ve ztrátě 

podzemních vod, která je v okolí Brzkova velice kvalitní. V době letošních horkých dní jsme 

všichni poznali, že je voda nenahraditelná. Začínají se proto vymýšlet různá opatření, jak 

vodu v krajině zadržet – a my můžeme o vodu těžbou přijít?“ 
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PROSINEC 2015 ŽÁDOST O ROZŠÍŘENÍ CHLÚ - Dle informací státního podniku DIAMO 

již byl podán na Ministerstvo životního prostředí návrh na rozšíření chráněného ložiskového 

území Brzkov. Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní 

Věžnice žádají ministerstvo o informace. V této snaze je podpořil poslanec MUDr. Vít 

Kaňkovský (KDU-ČSL) a dne 10.12.2015 v jejich prospěch interpeloval Ministra životního 

prostředí. S ohledem na absolutní neobhajitelnost části horního zákona, který vylučuje 

všechny dotčené osoby mimo navrhovatele z řízení o rozšíření chráněného ložiskového 

území, rozhodli se dotčené obce a města přihlásit za účastníky tohoto řízení.  Dotčené obce a 

města žádají Ministerstvo životního prostředí o potvrzení zahájení tohoto řízení a dále o 

sdělení nezbytných informací o podaném návrhu.  

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice i 

nadále žádají před jakýmkoli rozhodnutím o provedení kompletního geologického průzkumu. 

Účastníkem řízení o rozšíření chráněného ložiskového území je však dle horního zákona 

pouze navrhovatel, tedy DIAMO, státní podnik, jehož zájmy v tomto řízení jsou naprosto 

odlišné od zájmů dotčených měst a obcí. Obce a města jsou v řízení o rozšíření chráněného 

ložiskového území zcela 

pominuty a nemají dle horního 

zákona jakoukoli možnost hájit 

zájmy nejen svých občanů.  

Dle názoru obcí a měst 

přímo dotčených těžbou není 

jejich úplné vyloučení z řízení o 

rozšíření chráněného 

ložiskového území dle horního 

zákona správné a tento postup je 

v prostředí právního státu zcela 

neobhajitelný. Z tohoto důvodu 

se dotčená obce a města přihlásí 

za účastníky řízení o rozšíření 

chráněného ložiskového území a 

všemi dostupnými právními krok budou hájit zájmy nejen svých občanů. Své právo na účast 

v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území opírají zástupci samospráv o ústavní 

předpisy a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.  

 

ÚNOR 2016: KDO HRAJE NEČISTOU HRU S TĚŽBOU URANU? - Ministerstvo průmyslu 

a obchodu spolu se státním podnikem DIAMO popřelo v minulých dnech informace obcí 

dotčených plánovanou těžbou uranu o tom, že by v řízení o rozšíření chráněného 

ložiskového území v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice byly podnikány kroky, které jsou 

v rozporu s právními předpisy upravující oblast horního práva. Ministerstvo životního 
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prostředí se však jednoznačně postavilo na stranu dotčených obcí. Návrh na rozšíření CHLÚ 

vykazuje zásadní vady a nedostatky, řízení je přerušeno. 

Obce a města dotčená plánovanou těžbou uranu byly opakovaně ujišťovány o 

zákonnosti postupu v této věci s tím, že budou dodrženy všechny platné právní předpisy. 

Opak je však pravdou. Jak již dříve uvedl právní zástupce obcí Mgr. Luboš Kliment: „DIAMO 

v rámci podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území popřelo řádné postupy 

celého horního práva a zcela přeskočilo několik řízení, které měly dle platných zákonů 

absolvovat.“ Konkrétně se jedná o to, že prvotním řízením je řízení o stanovení průzkumného 

území, po jeho povolení se provede řádný geologický průzkum a teprve poté lze činit další 

kroky. Řádný průzkum ložiska schválila ve svých dokumentech i vláda.  „Postup DIAMA je 

jako postup stavebníka rodinného domu, který by si požádal rovnou o kolaudaci RD, ale 

neměl by jak územní rozhodnutí, tak ani stavební povolení.“  

Informace poskytnuté v této věci veřejnosti dotčenými obcemi a jejich právním 

zástupcem byly však následně jak Ministerstvem průmyslu a obchodu a také státním 

podnikem DIAMO popřeny. Ministerstvo životního prostředí se však postavilo jednoznačně 

na stanu obcí. MŽP již vydalo usnesení, kterým bylo řízení o rozšíření CHLÚ přerušeno. 

Současně byly konstatovány zásadní vady a nedostatky návrhu.  

„Vydané rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je nejen pro nás v Brzkově, ale i 

u ostatních obcí vnímáno jako obrovská satisfakce. Snažíme se veřejnosti poskytnout 

pravdivé a úplné informace, které velice pracně získáváme. Následně však dojde k 

jejich popření, což si nedovedu vysvětlit.  Já si potom připadám skoro jako nějaký lhář, jsem 

neuvolněným starostou pouze krátce a na takové jednání nejsem zvyklý.“ Uvádí starosta 

Brzkova Aleš Bořil.  

Stále nezodpovězenou otázkou zůstává to, proč k tomuto dochází. Vždyť MPO a 

DIAMO jsou odborníky v oblasti horního práva, proto musí vědět, že nepostupují správně. 

Absurdita celého stavu spočívá v tom, že DIAMO požadované podklady nemůže doplnit, 

neboť nebyl proveden geologický průzkum a další nezbytná řízení a kroky. 

V SOUČASNÉ CHVÍLI -  „Ministerstvo životního prostředí vydalo usnesení, kterým bylo řízení 

o rozšíření CHLÚ přerušeno. Současně byly konstatovány zásadní vady a nedostatky návrhu,“ 

potvrdil právní zástupce pan Kliment. Obce se proti takovému postupu ohradily, protože 

považují za nutné před tímto krokem provést nové geologické průzkumy. Řízení je tedy 

přerušeno do doby doplnění všech dokumentů. Naopak podle 

mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Frantička Kotrby 

nový průzkum není potřeba. „Řádný geologický průzkum byl 

proveden v letech 1976 až 1991,“ sdělil už dříve. DIAMO se 

nyní s ministerstvem životního prostředí domlouvá na 

upřesnění. Jsme rádi, že rozšíření CHLÚ se zase o něco 

vzdálilo! 


