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TISKOVÁ ZPRÁVA 
    V Dolní Rožínce dne 27. 4. 2017 
  V dole Rožná byl vytěžen poslední vůz uranové rudy 
 

Šedesátiletá éra těžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky, která se velkou měrou podílela na rozvoji kraje 

Vysočina, končí. Státní podnik DIAMO zakončil 27. dubna 2017 těžbu v  posledním uranovém dole v České 

republice za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, předsedy Českého báňského úřadu 

Martina Štemberky a další zhruba stovky hostů tradičním hornickým ceremoniálem, kdy byl na povrch 

vyvezen symbolický poslední vůz vytěžené uranové rudy. 

 

Slavnostní akci zahájil ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík přivítáním všech přítomných, historii 

ložiska Rožná a činnost dolu poté připomněl závodní Dolu Rožná I Pavel Vinkler. 

Důležitost těžebního průmyslu a ochranu nerostného bohatství České republiky zdůraznil ministr průmyslu 

a obchodu Jiří Havlíček, který ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „I přes útlum, který v posledních letech 

panuje v oblastech hornictví, stát jako vlastník nerostného bohatství pohlíží na těžební průmysl jako na 

perspektivní odvětví, které zabezpečuje strategické komodity, neboť nerostné suroviny tvoří základní 

ekonomické hodnoty každé země. Považuji za důležité, aby tento stát kladl důraz na surovinovou 

a  energetickou bezpečnost s maximální možnou mírou využívání domácích zdrojů.“  

Při konkrétním hodnocení činnosti Dolu Rožná pak doplnil: „Těžba zde na Dole Rožná probíhala úctyhodných 

60 let. Jsem rád, že mohu konstatovat, že ložisko, ze kterého dnes bude vytěžen poslední vůz uranové rudy, 

bylo racionálně vydobyto a že uran zde získaný byl využit pro českou jadernou energetiku.“ Na závěr pak 

Jiří Havlíček poděkoval všem, kteří se na šedesátileté činnosti těžby uranu na Vysočině podíleli. 

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že s posledním 

vozíkem na Dole Rožná končí pouze jedna etapa českého rudného hornictví a to jen proto, aby začala etapa 

nová. Ocenil náročnou práci, kterou generace havířů na Dole Rožná odvedly, i její přínos pro rozvoj naší země 
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a připomněl, že navzdory obtížným přírodním podmínkám byla ruda na Dole Rožná dobývána s vysokou 

úrovní bezpečnosti práce, kterou se podařilo udržet až do vytažení posledního vozu. 

Ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík se věnoval budoucnosti odštěpného závodu GEAM v Dolní 

Rožínce. „Vytěžením posledního vozu na ložisku Rožná rozhodně nekončí činnost státního podniku DIAMO 

v této lokalitě. Kromě již rozběhnutého projektu budování a provozu Podzemního výzkumného pracoviště 

Bukov čeká odštěpný závod GEAM náročné období zahlazování následků činnosti po těžbě uranu v oblasti 

a pokračování realizace již započatých projektů,“ uvedl Tomáš Rychtařík. 

Poté dal závodní dolu pokyn k vytěžení posledního vozu, který byl za doprovodu hornické písně vyvezen na 

povrch. Vůz byl následně symbolicky předán spolu s pamětním listem řediteli státního podniku DIAMO. Celý 

ceremoniál pak zakončil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček slovy: „Dnes se uzavřela historie jedné 

kapitoly hornictví v České republice, která byla unikátní nejen svou délkou, ale také tím, že ovlivnila život 

a naučila hornickému řemeslu několik generací.“ 

 

Informace o Dole Rožná: 

Důl Rožná I je posledním uranovým dolem jak na území České republiky, tak i ve střední Evropě. V provozu 

byl od roku 1957 do roku 2016, kdy byla oficiálně ukončena komerční těžba uranu z tohoto ložiska.  

Ložisko uranových rud Rožná, které bylo objeveno v roce 1956, se nachází 50–60 km severozápadně od Brna 

v okrese Žďár nad Sázavou. Těžební činnost zde byla oficiálně zahájena 27. října 1957 hloubením těžní jámy 

R 1. Za dobu provozu se podařilo vybudovat rozsáhlý těžební podnik, který vydobyl téměř 17 milionů tun 

uranové rudy s obsahem 20 tisíc tun uranového kovu. Těžba uranové rudy byla několikrát usnesením vlády 

v rámci útlumového programu prodloužena, avšak usnesením vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla komerční 

těžba uranového kovu ukončena k 31. prosinci 2016.  

Zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu GEAM budou dál zajišťovat činnosti na likvidaci 

dolu, zahlazování následků těžby, čerpání a čištění důlních vod a další činnosti odštěpného závodu. Část 

důlních zaměstnanců se rovněž podílí na zajištění projektu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov ve 

spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. 
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