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URANOVÝ OBČASNÍK 

Vydává spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s.                                                                               

7/2015 

Dobrý den, dostává se Vám do rukou již třetí 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 na Kraji Vysočina se zástupci kraje, 

státního podniku DIAMO a zástupci dotčených obcí. Výsledkem těchto jednání bylo získání 

DÍLČÍCH STUDIÍ, které jsou součástí Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov. Ve třetím 

čísle Uranového občasníku jsme se pokusili shrnout to nejdůležitější z těchto studií.  

 

STALO SE 

BŘEZEN 2015 -  zasedá Rada Kraje Vysočina a odesílá na Ministerstvo průmyslu a 

obchodu dopis, kde je například uvedeno, že bere na vědomí  „záměr ČR chránit podzemní 

ložisko rudy v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice a zachovat je pro budoucnost“ zároveň 

upozorňuje, „že akceptací ochrany ložiska rudy obsahující uran není vyslovena podpora 

zahájení těžby ani příprav na otevření ložiska, neboť rozhodování o zahájení těžby by muselo 

předcházet vyřešení celé řady velmi závažných problémů a otázek „ Celý text dopisu včetně 

odpovědi MPO je ke stažení na www.stoptezbe.cz v sekci „ke stažení“ nebo na 

Facebookovém profilu spolku Naše budoucnost bez uranu, z. s. 

DUBEN 2015 – schválena Politika územního rozvoje, bod č. 206 – Úkoly pro územní 

plánování, ze které vyplývá úkol pro kraj Vysočina: (206) „Vymezí plochu a stanoví územní 

podmínky těžby uranu v oblasti jižně od Přibyslavi. Na základě podkladů Ministerstva 

průmyslu a obchodu zapracuje záměr Kraj Vysočina do ZÚR.“ Do dnešního dne nikdo 

z odpovědného ministerstva nereagoval na zaslané připomínky spolků včetně společného 

Memoranda obcí. 

KVĚTEN 2015 – podnikem DIAMO je zpracován a zkompletován aktuální stav zásob a 

vymezeny prognózní zdroje na ložisku Brzkov – Horní Věžnice (cca 1500 stran textu). 

Dokument byl koncem června odeslán na Ministerstvo životního prostředí (MŽP), tam bude 

úředníky prostudován, poté MŽP rozhodne, že jsou zásoby dostatečné a že ložisko je potřeba 

chránit. MŽP tedy vyzve DIAMO a ti podají žádost o rozšíření stávajícího CHLÚ a proběhne 

řízení. Zde vyvstává otázka – je snad stav zásob uvedený ve Studii proveditelnosti 

nepravdivý?  

http://www.stoptezbe.cz/
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ČERVEN 2015 – Starostové se dohodli na objednání analýzy procesů, které musí 

zprovoznění dolu předcházet, a pokusí se najít způsob, jak do nich vstoupit a zastavit je. 

Nastala proto potřeba spolupráce s odborným právním zástupce. Každá ze zapojených obcí 

uvolní letos na kroky k zastavení plánů státu 25 tisíc korun, které budou na právní služby 

využity. 

Schvalovací a projektová příprava pro exploataci ložiska 

Pro osvěžení přikládáme tabulku schvalovacích procesů pro otevření ložiska: 

P.č. Proces Termín 

1. Aktualizace surovinové politiky státu 06/2015 

2. Rozšíření chráněného ložiskového území 08/2015 

3. Stanovení průzkumného území 10/2015 

4. Schválení projektu geologického doprůzkumu 12/2015 

5. Zpracování projektu pro územní rozhodnutí 08/2015 

6. Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) 10/2016 

7. Schválení územního rozhodnutí 09/2017 

8. Rozhodnutí vlády o formě financování výstavby dolu 01/2018 

9. Řešení střetů zájmů 06/2018 

10. Návrh a stanovení dobývacího prostoru 08/2018 

11. Zpracování projektu na výstavbu a provoz dolu (+POPD) 10/2018 

12. Stavební povolení k výstavbě dolu 12/2018 

13. Povolení k hornické činnosti pro ložisko Brzkov 03/2019 

14. Ostatní potřebná povolení (odběr výbušnin, úprava rud, radiační ochrana) 06/2019 

 

DÍLČÍ STUDIE 

Součástí Studie proveditelnosti jsou čtyři dílčí studie, obec Brzkov má k dispozici studii 

„Vstupní biologický průzkum“ a „Oblastní vztahy a sociálně-pracovní problematika“. Na 

následujících řádcích Vám přiblížíme závěry těchto studií: 

DÍLČÍ STUDIE: VSTUPNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Zpracovatelem studie je firma ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Ing. Zdeněk Bouček, 

PhD., MBA Celou studií se prolíná upozornění, že vzhledem k zadání biologického průzkumu 

ke konci září 2013, lze zhodnotit pouze podzimní aspekt flory a fauny. Z tohoto vyplývá 

potřeba podrobného biologického průzkumu v celém vegetačním období. Závěrečná zpráva 

studie je zpracována ve třech oblastech:  

1. Botanický průzkum 
2. Zoologický průzkum 
3. Předpokládané vlivy na floru a faunu 

http://www.enviroeko.cz/en/kontakty/9-enviro-ekoanalytika-sro/4-ing-zdenek-boucek-phd-mba
http://www.enviroeko.cz/en/kontakty/9-enviro-ekoanalytika-sro/4-ing-zdenek-boucek-phd-mba
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Ad 1. Botanický průzkum 

Autor uvádí seznam aktuálně zjištěných druhů rostlin na sledovaných lokalitách. Nevyskytují 

se zde žádné druhy zvláště chráněné, ani druhy uvedené na Červeném seznamu květeny ČR. 

Ad 2. Zoologický průzkum 

Opět je uveden seznam aktuálně zjištěných druhů a zástupců skupin živočichů. Kromě 

běžných druhů živočichů je zde možnost výskytu i některých silně ohrožených druhů a 

ohrožených druhů, které však nebyly dokladovány kromě druhu čmeláka Bombus pascuorum 

. Kriticky ohrožené druhy se zde nevyskytují. 

 

Ad 3. Předpokládané vlivy na floru a faunu. 

Autor pokládá za nejvýznamnější potencionálně negativní vliv zásah do lesního 

porostu „V Boru“(vzrostlý les) mimo plochu s nálety dřevin. Druhým nejvýznamnějším vlivem 

lokality J-12 je zásah do hraničních výsadeb lip zejména podél jižního okraje plochy s nálety. 

Z hlediska umístění výstavby 

povrchových závodů nebude lokalita Natura 

2000 ovlivněna. Nelze ale zcela vyloučit 

případnou kontaminaci povrchových vod 

rybníka Kukle a tím i EVL Šlapanka a Zlatý potok, 

pro oblast lokality J – 15 bude nutné 

propracovat systém ochrany povrchových i 

podzemních vod před kontaminací, jakým 

způsobem bude ochrana provedena studie ani 

v náznaku neuvádí.  

Na následujícím obrázku je mapa 

zájmového území -  povrchový areál J-12 

v Brzkově a povrchový areál J-15 Horní 

Věžnice. 

DÍLČÍ STUDIE: OBLASTNÍ VZTAHY A SOCIÁLNĚ-PRACOVNÍ PROBLEMATIKA 

Studii o 62 stranách textu zpracovala firma SOM s.r.o., Mníšek pod Brdy. Poměrně 

rozsáhle se věnuje historii těžby a podrobně popisuje po technické stránce těžbu budoucí – 

např. kapitoly otvírka, větrání, čerpání důlních vod, dobývání, geologický průzkum, činnosti 

na povrchu, řešení dopravy rudniny, problematika odpadních a důlních vod, ukončení 

činnosti dolu. V dalších kapitolách se studie věnuje životnímu prostředí, nebo 

demografickým údajům. Studie je natolik obsáhlá, že nelze zkráceně vytáhnout nejdůležitější 

body.  Proto ve zkratce. 
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VODA - Vypouštěné vody z provozovny Brzkov do vodoteče Bystřice. (viz. tabulka) 

 

Kvalita vypuštěných vod musí odpovídat podmínkám pro vypouštění odpadních vod, 

respektující stávající legislativní předpisy. S ohledem na relativně velké množství 

vypouštěných vod vzhledem a k průtokům ve vodoteči Bystřice nelze vyloučit i potřebu 

realizace protipovodňových opatření po toku po ústí Sázavy. Jedním z opatření je i realizace 

retenční nádrže, která může zároveň sloužit jako požární. 

EMISE - Provozovna Brzkov je dostatečně vzdálená od obytných objektů – nelze reálně 

předpokládat překračování platných hygienických limitů při dodržování platných limitů 

v pracovním prostředí. (Otázkou zůstává, zda je v případě takovéto provozovny vzdálenost 

cca 700 m opravdu dostatečná…?) 

Za jedinou rizikovou oblast lze považovat dopravu v blízkosti nádraží Přibyslav – okolí 

Husovy ulice – nelze vyloučit nutná protihluková opatření. V provozovně Věžnice nebudou 

provozovány významné zdroje hluku s ohledem na vzdálenost nejbližších obytných objektů. 

SILNIČNÍ DOPRAVA -  Osobní auta – zaměstnanci 80 % veřejná doprava, zbytek osobní auta. 

Odhad 70 aut za den včetně cizích. V tabulce doprava vyvolaná záměrem:

 

OVLIVNĚNÍ OBYVATEL V OKOLÍ - Obyvatelé – nejbližší obce – Brzkov, Věžnice, Česká 

Jablonná, Přibyslav. Vliv na zdraví bude zhodnoceno v procesu EIA oprávněnou osobou 

s výjimkou radiační zátěže (na tuto oblast nemají oprávněné osoby působnost). 

Radiační zátěž – bude zhodnocena v procesu EIA – včetně vlivu na kritickou skupinu 

obyvatel – odborníkem na radiační zátěž. 
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Závěr studie lze však citovat v plném rozsahu: 

„Otvírka ložiska Brzkov Horní Věžnice není zcela novou hornickou činností v daném 

území. Navazuje na předběžný a podrobný geologický průzkum hornickými pracemi v letech 

1981-1990. 

Základní provozovna, kde bude probíhat veškerá činnost, se předpokládá v lokalitě 

Brzkov a Česká Jablonná, provozovna bez stále obsluhy pak v lokalitě Horní Věžnice. 

CHLÚ je součástí ÚP obcí, stejně tak jako poddolované území. Návrh na změnu CHLÚ 

není zatím součástí územně plánovacích dokumentací. 

Vlastní záměr je spojen se záborem pozemků sloužících funkci lesa poměrně značného 

rozsahu v lokalitě Brzkov a se záborem zemědělského půdního fondu vysokých třídách 

ochrany v lokalitě Věžnice. Lokalita Věžnice je ve střetu s ochranným pásmem produktovodu. 

V prostoru navrhovaných provozoven se nenachází žádné kulturní ani historické 

památky. Málo pravděpodobný je výskyt archeologických nálezů při realizaci vlastního PA a 

opravní a technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že postup investora je v těchto 

případech upraven platnou legislativou, je riziko ohrožení nebo ztráty nálezů malé. 

Hlavní doprava bude soustředěna na silnici 351, doprava U-rudy bude prováděna 

v uzavřených kontejnerech na nádraží v Přibyslavi, kde budou kontejnery přeloženy na 

vlakovou soupravu s cílovou distancí vlečka DIAMO s.p. GEAM Dolní Rožínka. Nelze vyloučit 

místní úpravy silnice 351. Lze předpokládat požadavky na údržbu předmětné komunikace 

s titulu zvýšeného používání. 

Pro komunikační napojení provozovny Věžnice bude upravena místní komunikace 

z Brzkova a realizována přístupová komunikace do provozovny.  

V lokalitách záměru je 

nutno provést celoroční biologický 

průzkum pro zjištění případného 

výskytu chráněných druhů flory a 

fauny. 

Lokalita Brzkov je 

v kontaktu s lokálním systémem 

ÚSES, který je nutno v další 

přípravě záměru dořešit. 

Při vlastním provozu lze 

předpokládat zhoršení kvality 

ovzduší, nikoli však nad úroveň 

platných limitů. Technickými 
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opatřeními lze vliv na kvalitu ovzduší omezit. Totéž se týká i radiační zátěže přírodními 

radionuklidy.  

Z hlediska hlukové zátěže nelze předpokládat v důsledku dostatečné vzdálenosti od 

obytných objektů žádné problémy. Určité problémy s hlukovou zátěží lze očekávat v případě 

dopravy a to v úseku u nádraží Přibyslav. 

Vyčištěné vody z provozovny Brzkov, včetně důlních vod, budou vypouštěny do toku 

Bystřice. Jedná se o vodoteč s relativně nízkým průtokem, lze tedy očekávat zvýšené 

požadavky na kvalitu vypouštěných vod. V případě provozovny Věžnice se nepředpokládá 

vypouštění do vod povrchových – vody ze sociálního zařízení budou shromažďovány v jímce 

na vyvážení. Dešťové vody budou zasakovány.  

Pokud bude záměr otvírky ložiska Brzkov Horní Věžnice pokračovat je nutno zpřesnit 

řešení jednotlivých provozoven, činnosti na povrchu a to včetně technického řešení. Jeví se 

účelné omezit rozsah provozovny Věžnice na nezbytně nutnou míru. 

Záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2011Sb. 

V platném znění kompetenci Ministerstva životního prostředí.  Součástí dokumentace dle 

přílohy č. 4 bude hluková studie, rozptylová studie klasických škodlivin a přírodních 

radionuklidů, biologické hodnocení, studie vlivu na veřejné zdraví. Nad obvyklý rámec 

dokumentace musí být součástí hodnocení radiační zátěže včetně vlivu na zdraví obyvatel a 

nakládání s produkty hornické činnosti. Součástí dokumentace by měl být mimo jiné návrh na 

kvalitu vypouštěných vod do vodoteče Bystřice včetně hodnocení výsledného ovlivnění. 

Vzhledem k charakteru záměru lze očekávat v procesu dle 100/2001 Sb. Značný 

negativní postoj obyvatelstva v okolí. Je tedy nutno věnovat značnou pozornost presentaci 

záměru a styku s veřejností.  

Podle dosavadních poznatků lze konstatovat, že nebyly zatím zjištěny takové 

překážky, které by záměr znemožnily realizovat. Zjištěné problémy jsou řešitelné v další 

přípravě záměru. 

Pokud nebude záměr ukončen z jiných důvodů, je účelné v přípravě záměru 

pokračovat, pokud se týká životního prostředí v intencích uvedených výše.“ 

Tolik tedy citace ze závěru studie. Stále je však ve studiích absence vlivu těžby na 

demografický vývoj oblasti, přímé dopady na obyvatele a jejich zdraví, na problémy se 

zaměstnaností, možná likvidace malých živností a drobných podniků.. 

Spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s. bude ve spolupráci s obcí Brzkov a 

ostatními okolními obcemi odmítající těžbu i nadále podnikat veškeré zákonné kroky, 

které povedou k zastavení těžby. I nadále Vás budeme informovat o aktuálním dění, 

sledujte také naše webové stránky.  


