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Dobrý den, do rukou se Vám dostává první číslo Uranového občasníku, ve kterém bychom 

Vás chtěli informovat o aktuálním dění kolem plánovaného otevření uranového dolu na 

ložiscích Brzkov – Věžnice (HB). Otevření dolu by ovlivnilo všechny obyvatele žijící 

kilometry od plánovaného dolu. Proto si myslíme, že informovanost je důležitá, ale 

bohužel jí se nám mnoho nedostává. Na následujících stranách Vám proto chceme shrnout 

nejdůležitější fakta. Občasník vydává za podpory Nadace Via spolek Naše budoucnost bez 

uranu, z. s.  

Ložisko Brzkov 

Průzkumná těžba v Brzkově již probíhala v rámci podrobného průzkumu ložiska v 

letech 1988 až 1990. Byla zde jedna šachta, menší povrchový lom a celkem 6,6 km 

horizontálních důlních děl. Hloubka dobývání byla 300 m pod povrchem. Vytěženo bylo 

celkem 65,3 t uranu. Plocha chráněného ložiskového území (CHLÚ), které zde bylo 

stanoveno v roce 1990, je 6,29 km2. Tímto stát zajistil ochranu ložiska proti znemožnění 

nebo ztížení jeho budoucího využívání. Na takovém místě je od chvíle vyhlášení chráněného 

území omezena stavební činnost.  

Po ukončení průzkumů byl důl zlikvidován, podzemí zatopeno, stavební objekty 

odstraněny a povrch rekultivován; provádí se dlouhodobý monitoring. V současné době však 

vláda začíná uvažovat o otevření dolu a zahájení těžby. Objem těžitelných zásob zde včetně 

prognózních zdrojů představuje 1 600 tun uranu. Ložisko Horní Věžnice bylo prozkoumáno 

pouze vrty. Bylo 

oceněno prognózními 

zásobami v objemu 

1 500 tun uranu, který 

by byl těžen ze šachty 

Brzkov. 

Zdroj: DIAMO a 

www.geology.cz (na 

obrázku CHLÚ) 

  

http://www.geology.cz/


 

Co by nás mohlo čekat v případě otevření dolu?  

V okolí dolu bude zvýšená prašnost od těžké nákladní dopravy, s navýšením dopravy 

je také spojen neúměrný hluk. Narušen bude současný ráz krajiny, v blízkosti dolu se objeví 

haldy vytěžené hlušiny, prach z hald bude roznášen větrem do dalekého okolí. 

Znovuotevření dolu ohrozí v oblasti podzemní vodu – v praxi by to znamenalo ztrátu vody ve 

studních a některých povrchových vod. Problémem bývají propady půdy v poddolovaných 

územích. Také ekonomické náklady na znovuotevření dolu budou nemalé.  

Docházet bude k uvolňování radonu, jeho rozpadající 

se části, které jsou radioaktivní, se usazují při dýchání v 

dýchacím traktu a jejich záření může vést k rakovině plic. 

"Podle statistiky Státního zdravotního ústavu byly v letech 

1991 až 2006 tři čtvrtiny všech zhoubných nádorových 

onemocnění z povolání diagnostikovány u pracovníků z 

oblasti těžby a úpravy uranových rud," řekl pro ČTK 

konzultant zdravotních rizik ze Společnosti pro trvale 

udržitelný rozvoj doktor Miroslav Šuta. Těžba ale podle něho 

poškozuje i zdraví běžných obyvatel, kteří s rudou do styku 

nepřijdou. Obrovským zdrojem znečištění jsou odkaliště a 

haldy hlušiny, z nichž se uvolňuje prach. "Právě prach je v 

současné době nejvýznamnějším problémem v zemi, proniká 

do plic, způsobuje dýchací problémy, zvyšuje riziko 

kardiovaskulárního onemocnění a může vést k infarktu či 

mozkové mrtvici," dodal Šuta. 

Vytěžená ruda ke zpracování se má vozit na stávající úpravnu GEAM v Dolní Rožínce, 

kde probíhá zpracování pomocí kyselin a zbylý rmut (odpad) zůstává v odkalištích. Zdejší 

odkaliště však budou mít vyčerpanou kapacitu pro ukládání kalu a dalšího odpadu z úpravy 

uranu do roku 2015. Na investice do přípravy těžby a na rekonstrukci odkaliště „K2“ v Dolní 

Rožínce nemá státní podnik DIAMO vlastní prostředky, prodej uranového koncentrátu 

zhruba pokrývá náklady na těžbu a zpracování. Otázkou také zůstává: kudy se bude ruda 

v množství větším než 2 miliony tun vozit do Dolní Rožínky? Povede cesta vytěženého 

uranu po železnici, nebo po místních komunikacích? Tak či tak bude prachem a hlukem 

ohroženo mnoho obcí podél celé trasy.  

Těžba uranu by přinesla citelné, z krátkodobého i dlouhodobého hlediska negativní 

sociální dopady na životy zdejších obyvatel a narušení místního tradičního koloritu obcí a 

měst. Nelze vyloučit ani narušení tradičních vazeb a poškození kvality místního fungování 

občanské společnosti. Došlo by ke znehodnocení majetků a hrozí, že by byl zásadně narušen 

a poškozen rozvoj obcí. Mladí lidé nebudou mít zájem o život vedle uranového dolu, což by 

mělo negativní důsledky na demografický vývoj a nakonec i samotný počet obyvatel 

v obcích.  

http://www.zemeturo.cz/glossary/term/247


 

Na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice je dle ministerstva vytěžitelných celkem 3 100 tun 

uranu, což zajistí asi pět let provozu jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Naproti tomu 

rekultivace by však trvala dalších několik desítek let. Je tedy jen na nás, jaký odkaz necháme 

našim dětem a vnoučatům. 

Kdo jsme? 

Spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s. vznikl poté, co premiér Bohuslav Sobotka    

v médiích vyjádřil podporu znovuotevření uranového dolu na ložisku Brzkov. Premiér 

Sobotka se na návštěvě uranového dolu v Dolní Rožínce v březnu letošního roku vyjádřil, že 

by vláda o tom, zda se bude u Brzkova těžba připravovat, měla rozhodnout do několika 

měsíců. (Zdroj: www.idnes.cz). Tato zpráva nás překvapila a začali jsme se o kroky vlády, 

týkající se zahájení těžby, zajímat.  

Náš cíl: „Stop těžbě na ložisku Brzkov“ 

Naším hlavním cílem je zabránit znovuzahájení těžby na ložisku Brzkov a tím 

ochránit krajinu pro další generace. Důležitá je pro nás také informovanost občanů o všech 

krocích vlády a místních samospráv. Poukázat chceme na negativní dopady těžby na životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

Dosavadní aktivita spolku a jeho nejbližší budoucnost 

Prvním naším počinem byla beseda s odborníky v KD Brzkov. Na besedě lidé využili 

možnost podepsat petici, kterou jsme později distribuovali i do okolních obcí, aby možnost 

podpisu měl každý. Celkem se nám 

podařilo shromáždit rovných 1 700 

podpisů. Petice byla odeslána na Vládu 

ČR, která bude projednávat materiál o 

těžbě v Brzkově, a v současné době 

čekáme na její odpověď. Všem, kteří 

vyjádřili podpisem petice svůj nesouhlas 

s otevřením dolu, děkujeme! 

Zorganizovali jsme také „Pochod 

proti uranu“, který vedl z Brzkova k místu 

plánovaného dolu (cca 1km za obcí). 

Vyjádřit svůj názor přišlo asi 200 lidí. V září a během října probíhala v Polné v průchodu 

knihkupectví Kuba a Pařízek výstava fotografií „Tváře uranu“. V nejbližší době plánujeme 

další dvě besedy s odborníky. V Polné (13. 11. 2014 v 18:00 hod) a v Přibyslavi (14. 11. 

v 17:00 hod). 

Vláda občany neinformuje, ale v tichosti činí přípravné kroky k otevření dolu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo aktualizaci Politiky územního rozvoje České 

http://www.idnes.cz/


 

republiky (PÚR). Objevuje se v ní zcela nový záměr – „plocha pro těžbu uranu jižně od 

Přibyslavi“. Pokud by v této podobě byla PÚR přijata, Kraj Vysočina by musel ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve svém územním plánu (Zásadách územního rozvoje) 

počítat s otevřením nového uranového dolu u Brzkova. Záměr by do svých územních plánů 

musely promítnout i dotčené obce. Ochrana území je ale již dnes zajištěna pomocí 

vyhlášeného chráněného ložiskového území. Proto jsme podali připomínku sepsáním 

Memoranda, pod které se podepsaly všechny dotčené obce a 13 místních spolků. Dále se 

také snažíme navázat spolupráci a komunikovat s místními samosprávami, místně 

příslušnými poslanci, senátory a společně vyjádřit nesouhlas se zahájením těžby u Brzkova. 

Nejčastější argumenty pro zahájení těžby 

Pracovní místa – Pravdou je, že velké procento nezaměstnaných se zdravotním postižením 

na Žďársku, je právě z řad horníků z dolu v Rožné. Každý horník může pracovat v prostředí 

dolu jen omezené období, poté do dolu již nesmí a dostává výsluhu. Práce v dole je 

zdravotně riziková a pracovníci dolu již jsou často na trhu práce neuplatnitelní. V případě 

otevření dolu hrozí zánik pracovních míst v oblasti zemědělství a cestovního ruchu, které 

využívají čisté životní prostředí ke svému podnikání. 

Energetická soběstačnost – „V případě uranu je tvrzení o energetické soběstačnosti ČR jen 

zástěrkou, protože jeho roční těžené množství nepokrývá ani polovinu potřeb 

provozovaných elektráren a palivo a z něj vyrobit nedovedeme.“ řekl E. Sequens z Calla. 

Z vytěženého uranu dokážeme získat „žlutý koláč“ – obchodovatelný produkt, ale ostatní 

technologické procesy probíhají v zahraničí, odkud také nakupujeme jaderné palivo. 

 

Chceme žít i do budoucna v tomto krásném, klidném a bezpečném koutu země zvaném 

domov, proto potřebujeme každého z Vás, aby podpořil akce proti těžbě uranu. Máte-li 

jakékoliv nejasnosti v otázkách těžby, přijďte na naše BESEDY s odborníky: 

Beseda „Těžba uranu na ložisku Brzkov?“ 

POLNÁ 13. 11. 2014  
OD 18:00 HOD 

Kde: Městské kino Polná 

Beseda „Těžba uranu na ložisku Brzkov?“ 

PŘIBYSLAV 14. 11. 2014  
OD 17:00 HOD 

Kde: Zasedací místnost MÚ 
 

Vaše dotazy budou zodpovídat: Ing. Edvard Sequens - energetický poradce ze sdružení Calla, 

dále MUDr. Miroslav Šuta - nezávislý konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik a 

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. - ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO. 

Kontakty na nás: Facebook: Naše budoucnost bez uranu, z. s. nebo nám napište 

email: nasebudoucnostbezuranu@seznam.cz. Připravujeme také webové stránky. 

Občasník vznikl za podpory NADACE VIA, DĚKUJEME! 

mailto:nasebudoucnostbezuranu@seznam.cz

