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Zájmové území



Strážský tektonický blok



Ložiska U ve strážském bloku



Geologické a 
hydrogeologické poměry



Chemická těžba
Během období chemické těžby 

1971-1993 bylo odvrtáno cca 15 000 

vrtů, z toho 8 000 technologických.

Plocha vyluhovacích polí (včetně 

vyluhovacích pokusů) 745 ha

Spotřeba chemikálií:

H2SO4 4 120 000 t

HNO3 313 000 t

NH4
+ 112 000 t

HF 26 000 t

Produkce U:

15 800 t

Na ložisku Stráž pod Ralskem a na 

VP 6 (ložisko Hamr pod Ralskem)

1966 - 1967

1. vyluhovací experimenty

1971

zahájení chemické těžby

1996

zahájení sanace



Hlavní činnost o. z. TÚU

Při chemické těžbě 
uranu v cenomanském 
kolektoru došlo 
sekundárně i ke 
kontaminaci 
nadložního 
turonského 
kolektoru, který je 
v širší oblasti zdrojem 
kvalitní pitné vody.

Hlavní činností DIAMO, s. p., o. z. TÚU je sanace následků po 
bývalé těžbě uranu v severních Čechách, zejména sanace po 
chemické těžbě uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.



Vznik kontaminace
 úniky technologických roztoků z povrchu (poruchy povrchových potrubí, úniky 

při manipulaci s chemikáliemi a ze zpracovatelských technologií)

 úniky technologických roztoků z netěsných provozních vrtů (vrty 1. generace)

Preventivní opatření

 povrchové rozvody vybaveny mechanizmem kontrolujícím tlak v potrubí a 

několikrát za den se vizuálně kontroluje jejich stav

 používání vrtů s ochranou Fe pažnicí (vrty 2. generace)

 nepřímo i průběh sanace cenomanské zvodně (výtlačná úroveň podzemní 

vody cenomanské zvodně je sanačním čerpáním udržována pod úrovní 

hladiny podzemní vody turonské zvodně)



Kontaminované oblasti 1
 vyluhovací pole Dolu chemické těžby a těsné okolí (95 % kontaminace)

 vyluhovací pole VP 6 v okolí bývalého Dolu Hamr I

 odvaly jam



Kontaminované oblasti 2
Vyluhovací pole Dolu chemické těžby a těsné okolí a VP 6:

 plošná, ostře neohraničená kontaminace

 znečištění rozloženo na celou mocnost zvodnění

 nižší hodnoty koncentrace rozpuštěných látek

 v malém měřítku sanována již od 80. let

 intenzivní sanace až s počátkem sanace cenomanské zvodně

 ostře prostorově omezená kontaminovaná místa - tzv. čočky

 znečištění není rozloženo na celou mocnost zvodnění

 vyšší hodnoty koncentrace rozpuštěných látek

 první sanační práce na čočce VP8F9D v srpnu 1998

Odvaly jam:

Kontaminace způsobená především oxidačními reakcemi v haldách jejich

promýváním srážkovou vodou a následným vsakem do podzemní vody.



Hydrochemická situace 1



Hydrochemická situace 2



Hydrochemická situace 3



Sanace 1
Sanační zásah v turonské zvodni spočívá v odčerpání kontaminovaných vod

a následné likvidaci kontaminace pomocí povrchových technologií

Sanační čerpání:

 síť širokoprofilových sanačních vrtů typu VPCT s ponornými čerpadly

(čerpání v oblasti plošné kontaminace)

 štíhlé vrty s airliftovým čerpáním (čerpání čoček do roku 2012)

 širokoprofilové vrty s ponornými čerpadly (čerpání čoček od roku 2013)



Sanace 2
Sanační technologie:

 neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6

 neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10

 hydrobariéra Stráž



Sanace 3



Analýza rizik 1
Cílem analýzy rizik je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika
plynoucí z přítomnosti znečištění.

 riziko aktuálního ohrožení zdraví lidí

 riziko ohrožení jednotlivých složek životního prostředí (např. přírodních
zdrojů a ekosystémů)

 riziko možného ohrožení v budoucnu (např. v případě dalšího rozšiřování
znečištění nebo při změně funkčního využívání území.

Na základě posouzení závažnosti těchto rizik jsou stanovena nápravná
opatření, resp. strategie řízení rizika.

Analýza rizik je prováděna v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR „Analýza

rizik kontaminovaného území“ a se závaznou osnovou zprávy stanovenou

vyhláškou č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování

geologických prací.



Analýza rizik 2
 koncepční model znečištění

expoziční cesta = zdroj znečištění + transportní cesta + scénář expozice 



Analýza rizik 3
Prioritním kontaminantem v turonském kolektoru jak z hlediska

potenciálního ohrožení využívaných vodních zdrojů, tak i vodních a na vodu

vázaných ekosystémů Ploučnice a jejích přítoků jsou amonné ionty. Dalšími

kontaminanty s vysokou hodnotou relativní nebezpečnosti jsou hliník, mangan,

železo, nikl a beryllium.

Za současného stavu znečištění existuje reálné vysoké a nepřijatelné riziko

expozice jak vodních zdrojů hromadného zásobování obyvatel pitnou vodou v

okolí města Mimoň (MI-6T), tak i vodních a na vodu vázaných ekosystémů

horní Ploučnice a jejích přítoků Svébořického a Ploužnického potoka.

Jako nejohroženější lze považovat úsek toku Ploučnice mezi Stráží pod

Ralskem a Novinami pod Ralskem, kde, podle všech předpokladů, bude v

budoucnu drénována podzemní voda z oblasti intenzivně znečištěné

kontaminační čočky VP12B.



Analýza rizik 4



Analýza rizik 5
Pro snížení rizika na přijatelnou úroveň je doporučena optimální varianta
sanace, spočívající v sanačním čerpání zbytkových technologických roztoků z
turonského kolektoru, prioritně z kontaminačních čoček a dekontaminace těchto
vod společně s cenomanskými ZTR, případně jejich využití v technologickém
procesu sanace cenomanského kolektoru. Potřebnou dobu čerpání turonských
vod pro dosažení cílových hodnot lze odhadnout na cca 13 let.

Návrh cílových hodnot sledovaných parametrů je založen na stanovení cílové

střední koncentrace (mediánu) a současně její maximálně přijatelné hodnoty

jako 95% percentilu ze souboru výsledků monitorování za kalendářní rok.

Parametr Medián

[mg.l-1]

Maximální přijatelná 

hodnota

[mg.l-1]

Amonné ionty 2,8 200

Sírany 300 1 000

Celkové rozpuštěné látky 500 2 000



Analýza rizik 6
Z porovnání modelových výpočtů s hodnotami limitních koncentrací dle NV
401/2015 Sb. vyplývá, že po ukončení sanace nedojde drenáží znečištěné vody
do Ploučnice k překročení limitních koncentrací. Maximální ovlivnění Ploučnice
vychází z výpočtů pro amonné ionty a to v úrovni 42 % pro Q355.



Závěr

Sanace následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem

je dlouhodobý a komplexní proces, který musí být průběžně sledován,

hodnocen a kvalifikovaně řízen. V průběhu celého sanačního procesu

budou prováděny monitorovací, výzkumné, vývojové a ověřovací práce

zahrnující i modelové prognózy možného vývoje sanace. Celý proces

sanace i jeho jednotlivé kroky jsou a budou průběžně vyhodnocovány a

schvalovány dozorovými orgány státní správy.

Sanace turonské zvodně je technologicky propojena se sanací

cenomanské zvodně a oba procesy se navzájem doplňují a podporují.

Předpokládá se, že schválených cílových hodnot parametrů sanace

turonské zvodně bude dosaženo do roku 2030 a cílových hodnot

parametrů sanace cenomanské zvodně do roku 2037. Následná likvidace

povrchových objektů, vrtů a rekultivace bude trvat do roku 2042. Celkové

náklady na realizaci sanace jsou odhadnuty na úrovni 50 miliard Kč.
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