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ÚVOD: 

Předmětem analýzy rizik byl areál jámy po hlubinné těžbě uranu a dva přilehlé odvaly. Cílem analýzy rizik bylo 

vyhodnocení výsledků průzkumných prací, které byly zaměřeny na identifikaci zdroje znečištění, rozsah 

a úroveň znečištění zemin, stavebních konstrukcí, důlních, podzemních, povrchových, odpadních vod a dnových 

sedimentů, možnost migrace kontaminace podzemními a povrchovými vodami a vyhodnocení radiační zátěže. 

Na lokalitě byl prováděn hydrologický, hydrogeologický, geofyzikální, biologický a radiometrický průzkum 

a byla vypracována rozptylová studie. Výstupem byl návrh opatření vedoucích k eliminaci případných 

negativních vlivů.  

 

ÚDAJE O ÚZEMÍ: 

Předmětný areál včetně odvalů se nachází na katastrálním území Bytíz, které má rozlohu 1,4 km
2
 a nachází se 

cca 5 km na východ od Příbrami v České republice. Dobývací prostor je součástí chráněného ložiskového území 

Příbram. Těžba zde probíhala od roku 1949 do roku 1991 a bylo zde vyhloubeno celkem 23 km svislých 

a vyraženo 2 188 km horizontálních otvírkových a přípravných důlních děl.  

Po ukončení těžby zde byl vybudován podzemní zásobník plynu. Celková hloubka je 1 km /21. patro). 

Kavernový podzemní zásobník plynu je těleso tvořené sítí horizontálních překopů, vytvářející prostor 620 502 

m
3
. Likvidační práce byly započaty v roce 1990. V jejich průběhu bylo odstraněno veškeré zařízení a probíhalo 

zatopení jámy č. 11A. Odčerpávaná voda je vedena na kalové pole a po dekontaminaci (o kapacitě max. 40 l/s) 

je vypouštěna do Bezejmenného (Dubeneckého) potoka, který je zaústěn do Bytízského potoka. 

Převážná část zájmového území je tvořena žulou až granodiority, a gabrodiority středočeského moldanubického 

a štenovického masivu s propustností puklinovou. Severně na toto pásmo navazuje pásmo střídání břidlic, 

prachovců a drob rovněž s puklinovou propustností. V širším okolí lokality je v obci Dubenec využívána mělká 

svrchní zvodeň, a to především prostřednictvím domovních studní. Důlní voda vykazuje vysokou mineralizaci 

v důsledku vysokého obsahu síranů, chloridů, vápníku, hořčíku, sodíku a radia. Výluhy z odvalů, které jsou 

hlavním zdrojem kontaminace podzemních vod mělkého oběhu, obsahují radionuklidy, především uran. 

 

 
Situace jámy č. 11A a dalších možných zdrojů kontaminace v okolí 
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PRŮZKUMNÉ PRÁCE: 

Primárními zdroji znečištěn na lokalitě jsou důlní voda, hlušina na odvalech a kontaminované stavební objekty 

a manipulační plochy. Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, PAU, PCB, stopové kovy (As, Pb) 

a radioaktivita.  

V rámci průzkumných prací byl proveden hydrogeologický, geofyzikální a radiometrický průzkum, vrtné, 

vzorkovací a analytické práce, hydrodynamické zkoušky a rozptylová studie. Vzorkována byla povrchová voda, 

podzemní voda, odpadní voda, dnové sedimenty, zeminy a stavební konstrukce. Hodnoty dávkového příkonu 

místně dosahovaly až 2 752,6 nGy/h, byla prokázána kontaminace horninového prostředí radionuklidy nad 

hodnotu přirozeného pozadí. Hlavními kontaminanty ve studnách a v potocích jsou sírany, chloridy, vápník, 

hořčík, sodík, arsen, uran a celková aktivita alfa. Hlavními kontaminanty dnových sedimentů jsou radium, uran 

a stopové kovy (As, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni). 

Bylo zjištěno, že v průměru haldovina obsahuje 14,3 mg/kg uranu a 679,9 Bq/kg radia. Vzhledem k výsledkům 

rozptylové studie (prašný spad dosahuje mimo odvaly do 3 g/m
2
 za rok) to představuje v průměru za rok 42,86 

µg/m
2
 uranu a 2,0397 Bq/m

2
 radia. 

 
Koncepční model šíření znečištění 
 

ZÁVĚR: 

Bylo zjištěno, že okolní vodoteče jsou ovlivněny uranovou činností a celá oblast je významně zatížena 

i radiačně. V souvislosti s poddolováním území jsou na lokalitě a v jejím okolí patrny ještě další negativní vlivy, 

jako je ztráta vody v domovních studnách a snížení průtoků ve vodotečích, existence propadových pásem 

a větrná eroze povrchu hald a snos respirabilních částic s obsahem radionuklidů a kovů.  

V hodnoceném území se nacházejí zdroje kontaminace jak horninového prostředí, tak podzemních 

a povrchových vod a ovzduší. Nebyli však zjištěni potenciální příjemci expozice (okolní obyvatelé jsou napojeni 

na veřejný vodovod a vodu ze studní využívají pouze k zálivce) nebo nebylo prokázáno překračování 

legislativních limitů v místech potenciálních příjemců expozice. To znamená, že vliv znečištění emitovaného 

hodnoceným územím nepřesahuje míru přijatelných zdravotních ani ekologických rizik.  

Aby však bylo možné využívat hodnocený prostor v souladu s územním plánem města Příbram (komerčně 

industriální zóna), je nutné pokračovat v zahlazování následků dlouhodobé těžby uranu postupným odtěžením 

odvalů a odstraněním nevyužívaných objektů určených k demolici. 
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