
Ve støedu 29. listopadu 2017 se v Kulturním domì v Bystøici nad
Pernštejnem konaly oslavy 60. výroèí zahájení tìžby uranu na ložisku
Rožná. Pøi této slavnostní pøíležitosti se sešlo mnoho souèasných
i bývalých zamìstnancù odštìpného závodu GEAM Dolní Rožínka
i øada dalších hostù. V èestném pøedsednictvu usedli Ing. Eduard Mu-
øický, námìstek ministra prùmyslu a obchodu, Ing. Dalibor Hampejs,
pøedseda Obvodního báòského úøadu pro území krajù Libereckého
a Vysoèina, Ing. Ludvík Trojan, bývalý øeditel UD Dolní Rožínka
a UD Hamr, pan Libor Pokorný, starosta obce Rožná a pøedseda
mikroregionu Bystøicko, Ing. Tomáš Rychtaøík, øeditel státního pod-
niku DIAMO, a Ing. Pavel Koscielniak, øeditel odštìpného závodu
GEAM v Dolní Rožínce.

Spoleèenskou èást slavnostního setkání zahájil Cech pøíbramských
horníkù a hutníkù zpìvem hornické hymny. Poté krátce vystoupil
Ing. Tomáš Rychtaøík, který pøivítal pøi této významné pøíležitosti
všechny pøítomné a pøedstavil èleny èestného pøedsednictva. Nato
pøedal slovo øediteli odštìpného závodu GEAM.

Ing. Pavel Koscielniak shrnul historii tìžby uranové rudy v oblasti
Dolní Rožínky od jejích zaèátkù v roce 1957, kdy bylo zahájeno
hloubení první tìžní jámy – jámy R 1, až po její ukonèení dne
31. prosince 2016, ke kterému došlo v souladu s usnesením vlády
Èeské republiky è. 50 z ledna 2016. Pan øeditel mimo jiné zmínil, že
za dobu tìžby bylo na ložisku Rožná celkovì vydobyto 16 927 897 tun
uranové rudy s prùmìrným obsahem 0,119 % uranu v rudì, což pøed-
stavuje 20 220 tun uranu. Dále vyzdvihl, že odštìpnému závodu
GEAM byla opakovanì udìlena cena za bezpeènost v hornictví „Zla-
tý Permon“, a to za rok 2003, 2014 a 2016. Uvedl také, že tìžbu
a úpravu uranu na ložisku se v posledních letech podaøilo udržet jen
díky neuranové èinnosti. V kvìtnu 2013 státní podnik DIAMO pode-
psal smlouvu o dílo se Správou úložišt’ radioaktivních odpadù na rea-

lizaci projektu „Vybudování Podzemního výzkumného pracovištì
PVP Bukov“. V kvìtnu 2017 bylo pracovištì zkoulaudováno a pøedá-
no investorovi. V souèasné dobì zajišt’uje odštìpný závod GEAM
provozuschopnost a bìžnou údržbu PVP Bukov, a to minimálnì do
konce roku 2019. Následnì Ing. Koscielniak shrnul budoucí èinnosti
odštìpného závodu, pøedevším zahlazování následkù po hornické
èinnosti uranových, rudných, èernouhelných a lignitových dolù
v 18 lokalitách moravské oblasti mimo Ostravy, èištìní dùlních,
odkalištních a odpadních vod, likvidace a zabezpeèení dùlních dìl.
Na závìr podìkoval øeditel odštìpného závodu GEAM všem býva-
lým i souèasným zamìstnancùm, kteøí se podíleli na dobývání a zpra-
cování uranové rudy, za jejich poctivou a obìtavou práci, díky níž by-
lo ložisko Rožná dobýváno témìø 60 let.

Dalším vystoupením navázal Ing. Eduard Muøický, který ocenil
hladký prùbìh ukonèení tìžby na ložisku Rožná a zároveò vyjádøil
dùvìru v jeho otevøenou budoucnost.

Ing. Dalibor Hampejs poté ve svém projevu zhodnotil mnohaletou
spolupráci státního podniku DIAMO a jeho pøedchùdcù s Obvodním
báòským úøadem v Liberci, který stál již u zaèátkù éry tìžby uranové
rudy na ložisku Rožná. V závìru svého vystoupení popøál Ing. Ham-
pejs všem pøítomným pevné zdraví a státnímu podniku DIAMO pak
pozitivní pracovní výsledky a optimistický pohled do budoucnosti.

Starosta obce Rožná pan Libor Pokorný pøipomnìl všestranný roz-
voj, ke kterému došlo v souvislosti se zahájením tìžby uranové rudy
v oblasti Dolní Rožínky. To pøineslo, mimo jiné, nová pracovní místa
a výstavbu bytù, domù, komunikací, škol, školek i kulturního domu.
Související rozvoj služeb pøinesl nová pracovní místa i pro rodinné
pøíslušníky. Tak došlo ke zlepšení životní úrovnì zdejších obyvatel.
Konstatoval také, že s útlumem tìžby nedošlo díky rozšíøení pracov-
ních aktivit státního podniku prakticky na celé území republiky

k obávanému dramatickému propadu, a to zásluhou minulého a sou-
èasného vedení podniku, které se na ukonèení tìžby dlouhodobì pøi-
pravovalo. Na závìr vyjádøil pøání, aby to dobré, co 60 let s uranem
oblasti pøineslo, bylo nadále podporováno a rozvíjeno pro další gene-
race.

Závìreèné vystoupení patøilo Ing. Ludvíku Trojanovi, který upøím-
nì podìkoval všem zamìstnancùm za práci, kterou za 60letou éru do-
bývání uranové rudy na Vysoèinì odvedli.

Po vystoupení Ing. Trojana následovaly dvì písnì v podání Cechu
pøíbramských horníkù a hutníkù, na které navázal Ing. Tomáš
Rychtaøík pohledem do budoucna. Vyzdvihl, že státní podnik
DIAMO se snaží být spolehlivým a iniciativním partnerem státu v ob-
lasti hornictví, v oblasti nakládání s radioaktivními látkami a v oblas-
ti ekologických zátìží. Co se týèe budoucnosti odštìpného závodu
GEAM, uvedl, že tu ovlivòují tøi faktory: jeho lokalizace, dále zacho-
vání kapacit, které nejsou bezprostøednì nutné pro èinnost vlastního
o. z., ale jsou a do budoucna budou využívány pro práce na ostatních
odštìpných závodech, popøípadì mimo s. p. DIAMO, a tøetí faktor je
fakt, že tìžba byla zastavena nedávno, odštìpnému závodu tedy zbyly
technické, lidské a úpravárenské kapacity, které jsou stále využitelné,
za pøedpokladu, že vláda Èeské republiky bude chtít využít potenciál
státního podniku DIAMO. Na závìr Ing. Rychtaøík podìkoval všem,
kdo se zasloužili o 60 let tìžby uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
a popøál všem pøítomným hodnì úspìchù do budoucna. Následnì po-
žádal Ing. Muøického a Ing. Trojana o pokøtìní knihy „60 let tìžby
uranové rudy na ložisku Rožná –  uran, kov, který zmìnil život Vyso-
èiny“. Slavnostní okamžik završil zpìvem poslední hornické písnì
Cech pøíbramských horníkù a hutníkù, èímž byla oficiální èást akce
ukonèena.

Po zbytek veèera hrála k poslechu a tanci skupina Nocturno Radi-
ma Linharta. Hosté se bavili až do pozdních veèerních hodin, kdy by-
la akce ukonèena.

Vystoupení Cechu pøíbramských horníkù a hutníkù K poslechu a tanci hrálo Nocturno Radima Linharta
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V roce 2017 uplynulo 60 let od zahájení dobývání na posledním
a také nejdéle tìženém uranovém dole ve støední a západní Evropì –
na Dole Rožná I (døíve nazývaném Karel Havlíèek Borovský, dále
jen KHB) v Dolní Rožínce. 

Pøedchùdcem tìžebního podniku v Dolní Rožínce byl n. p. JD Trut-
nov, který tvoøily dùlní závody: dùl Stachanov – Radvanice v Èe-
chách, dùl Novátor-Rybnièky, dùl Krkonoše s úseky Pøehrada,
Špindlerùv Mlýn a Zlaté návrší, dùl Javorník ve Slezsku a dùl KHB
v Chotìboøi s dùlním úsekem Pukšice. 

Koncem padesátých let zaèalo docházet k nárùstu problémù s ren-
tabilitou i výší tìžby uranových rud na tehdejším n. p. Jáchymovské
doly Trutnov, proto se netrpìlivì èekalo na výsledky prùzkumu no-
vých oblastí, zejména rožensko-olšinského rudního pole. Výsledky
geologického prùzkumu na ložisku Rožná byly velmi povzbudivé. 

Ložisko Rožná bylo objeveno 26. srpna 1956 v rámci geologicko- 
-prùzkumných prací provádìných v letech 1954–1956 závodem IV
Kutací práce se sídlem v Tøebíèi. Zahájení dobývání uranové rudy na
Èeskomoravské vrchovinì, v oblasti Dolní Rožínky na ložisku
Rožná, se datuje od 27. øíjna 1957, kdy bylo zahájeno hloubení první
tìžní jámy, jámy R 1, tehdejším závodem KHB v Chotìboøi a záro-
veò byla tehdejšímu národnímu podniku Jáchymovské doly Trutnov
pøedána centrální èást ložiska Rožná k tìžbì. Solidní rozfáranost
centrální èásti ložiska Rožná prùzkumnými šachticemi è. 11 a 13
a štolou è. 4 umožnily od poèátku roku 1958 zahájit dobývací práce
z úrovnì 1. patra. Na základì výsledkù zrudnìní v geologicko-prù-
zkumné rýze bylo 19. záøí 1956 objeveno ložisko Olší. 

Výmìrem øeditele tehdejší Ústøední správy výzkumu a tìžby radio-
aktivních surovin (ÚSVTRS) zn. 25.14/5/58 ze dne 29. prosince 1958
byl zmìnìn s platností od 1. ledna 1959 název JD Trutnov, n. p., na
JD Rožná, n. p., se sídlem v Dolní Rožínce. V únoru 1958 se pøesu-
nulo vedení závodu KHB Chotìboø (dùl byl v té dobì již v likvidaci)
do Dolní Rožínky. Ještì v roce 1958 se zaèala hloubit nová tìžní jáma
pro otvírku centrální èásti ložiska Olší. 

První dùlní závod na ložisku Rožná – „Karel Havlíèek Borovský,“
který byl pozdìji pøejmenován na Dùl Rožná I, byl založen v únoru
1958. V témže roce byla pøedána jižní èást ložiska k tìžbì a 30. pro-

since 1958 byl stanoven dobývací prostor Rožná. Pùvodní dobývací
prostor, jež mìl plochu 199 ha 23 arù, byl postupnì rozšiøován až na
plochu témìø 1 200 ha v roce 1978. 

Na zaèátku roku 1959 vzniká národní podnik JD Rožná (Jáchy-
movské doly Rožná) se sídlem v Dolní Rožínce, zároveò je pøedána
severní èást ložiska Rožná k tìžbì a souèasnì bylo zahájeno hloubení
jámy Drahonín na ložisku Olší. V témže roce 1. kvìtna bylo zahájeno
hloubení jámy R 2 a 1. øíjna byl založen dùlní závod Olší. 

Pro urychlení exploatace a efektivnìjší dobývání pøistoupilo vedení
tehdejšího n. p. JD Rožná k rozdìlení závodu KHB na dva závody,
a tak byl 1. øíjna 1963 založen druhý dùlní závod „Jasan“, pozdìji
Dùl Rožná II, který opracovával severní èást ložiska Rožná. Souèasnì
s rozvojem tìžby prakticky na všech ložiskách tehdejšího n. p.
JD Rožná pokraèují v oblasti Olší – Dolní Rožínka – Nové Mìsto na
Moravì a Rychlebské hory prùzkumné práce, které provádí UP – zá-
vod IV Nové Mìsto na Moravì. V roce 1961 byl závodu KHB pøedán
úsek Milasín – Bukov a na krátkou dobu i úsek Jasenice. Závodu Olší
je pøedán úsek Hájenka a Drahonín. V roce 1964 je závodu Rožná II
pøedáno ložisko Slavkovice-Petrovice. 

V období let 1959–1963 probíhala intenzivní otvírka ložiska, která
byla do konce roku 1963 provedena již do úrovnì 12. až 14. patra –
jámami R 1, R 2, R 4 a Bukov 1 – a bylo dosaženo rychlého nárùstu
tìžby uranu na více než ètyønásobek objemu roku 1959. V roce 1963
byl vytìžen na závodì R I (KHB) první milion tun uranové rudy.
V roce 1962 bylo pøibírkou prùzkumné šachtice è. 27 zahájeno hlou-
bení jámy R 3. V roce 1964 byla na povrchu jámy R 1 postavena ra-
diometrická úpravna. Na základì pozitivních výsledkù prùzkumu lo-
žisek Rožná a Olší a stavu zásob v moravském regionu bylo v roce
1964 rozhodnuto o výstavbì chemické úpravny v lokalitì Rožná. Vý-
stavba chemické úpravny DIAMO (dále jen CHÚ) byla zahájena kon-
cem roku 1965 a již 1. dubna 1968 byl zahájen zkušební provoz, kte-
rý nejen potvrdil projektované parametry úpravny, ale naznaèil i její
schopnost pøekroèit projektovanou kapacitu. V roce 1968 byla úprav-
na samostatným závodem v rámci ÈSUP Pøíbram. Od 1. ledna 1969,
kdy byla uvedena do plného provozu, se stala jedním z úpravá-
renských závodù tehdy vytvoøeného OZ CHÚ MAPE Mydlovary.
Uranová ruda z ložiska Rožná byla zpoèátku zpracovávána na úprav-
nì Pøíbram, od roku 1962 na CHÚ MAPE Mydlovary. Výkon nové
CHÚ DIAMO zpoèátku nestaèil na zpracování vytìžené rudy z mo-
ravského regionu, a tak èást rudniny byla až do roku 1982 zpracová-
vána také na CHÚ MAPE Mydlovary. 

V roce 1966 došlo k propojení tìžebních jam R 1, R 2, R 3 pøeko-
pem na úrovni 12. patra a zároveò byla tìžní jáma R 3 uvedena do tr-
valého provozu až do úrovnì 18. patra. V roce 1966 vzniká nový dùl-
ní závod Slavkovice-Petrovice. Od tohoto roku se také datuje zmìna
v názvu n. p. JD Rožná. Oznaèení „Jáchymovské doly“ je zmìnìno
na „Uranové doly“ a název tìžebního podniku je UD Dolní Rožínka,
n. p. Toto období lze považovat za vrchol rozvoje dùlní èinnosti teh-
dejšího n. p. i tìžby uranu. Nejvyšší tìžby uranu v celé historii tìžeb-
ního podniku UD Dolní Rožínka bylo dosaženo v roce 1967, kdy by-
lo celkem za jediný rok vytìženo 693 300 tun rudniny. 

V tomtéž roce byl také pøedán k tìžbì úsek Rozsochy. Brzy nato,
v roce 1968, byla ukonèena tìžba na ložisku Zálesí (závod Javorník)
a v roce 1970 i na ložisku Slavkovice-Petrovice. V roce 1968 pøebírá
n. p. UD Dolní Rožínka do tìžby ložisko Licomìøice jako samostatný
dùlní úsek, avšak za krátký èas je pøedán tento úsek zpìt UP – závod
IV Nové Mìsto na Moravì. 

Od 1. ledna 1969 se v rámci reorganizace resortu ÈSUP mìní n. p.
UD Dolní Rožínka na o. z. UD Dolní Rožínka. 

Od roku 1970 nastává zhruba desetileté období vyrovnané tìžební
èinnosti tøí dùlních závodù: Rožná I, Rožná II a RØ Olší, které je cha-
rakterizováno postupným poklesem tìžební èinnosti na ložisku Olší
v dùsledku vytìžení bohatých èástí ložiska a trvalým rozvojem tìžby
uranových rud na ložisku Rožná, zejména na dole Rožná II, kde je
v roce 1970 vytìžen první milion tun uranové rudy. 

Jako poslední, v letech 1972–1976, bylo rozfáráno dùlní pole jámy
R 7S v jižní èásti ložiska vyhloubením tìžební slepé jámy R 7S a vìt-
rací jámy B 2, které byly v roce 1978 uvedeny do trvalého provozu.

Od 1. ledna 1976 se v dùsledku reorganizace resortu ÈSUP ruší od-
štìpné závody a zøizují se koncernové podniky. Nový název podniku
zní: Uranové doly Dolní Rožínka, k. p. 

Pro zajištìní požadované kapacity napájení byla v roce 1979 uvede-
na do provozu el. rozvodna RON 9. Pro zlepšení hygienických podmí-
nek v podzemí dolù a snížení energetické nároènosti vìtrání obou dolù
byla v roce 1984 provedena podstatná zmìna ve vìtrání centrální èásti
ložiska spoèívající v pøechodu na podtlakové–sací vìtrání. Pøi dobývá-
ní ložiska Rožná bylo aplikováno nìkolik dobývacích metod. Nejpo-
užívanìjší dobývací metodou bylo „sestupné lávkování na zával“, kte-
ré bylo schváleno státní báòskou správou v roce 1965. V období let
1967–1990 se tìžba na dùlních závodech Rožná I a Rožná II konsoli-
dovala v objemu 400 až 450 tun uranu roènì. V roce 1985 byl ukonèen
prùzkum ložiska v úrovni 24. patra, kde bylo celkem vyraženo 20 tisíc
metrù prùzkumných dùlních dìl. Od roku 1987 do výrobního procesu
zaèíná vstupovat nový fenomén – útlum tìžby uranových rud – jako
dùsledek mírových jednání velmocí. Klesají objemy hornické výroby
a do popøedí zájmu nastupují ekonomické problémy. Tato situace
urychluje ukonèení tìžební èinnosti na ložisku Olší, kde byl 17. bøezna
1989 vytìžen z ložiska poslední vùz a ložisko je pøevedeno do likvi-
dace. 

Pøíkazem è. 18/1988 gen. øeditele koncernu ÈSUP Pøíbram dochází
ke dni 1. ledna 1989 k vyèlenìní závodu CHÚ DIAMO z k. p. ÈSUP
CHÚ Mydlovary a jeho zaèlenìní do k. p. UD Dolní Rožínka. 

V mìsíci bøeznu 1989 bylo v rámci likvidaèních prací dotìženo lo-
žisko Olší a byla zahájena jeho komplexní likvidace. Zásadní zlom ve
výrobní i ekonomické èinnosti podniku nastává v roce 1990, kdy celá
republika pøechází na nový spoleèenský i ekonomický systém. Útlum
tìžby uranové rudy dále pokraèuje. 

V tomto roce dochází k radikálnímu snižování poètu zamìstnancù
podniku. Stav pracovníkù poklesl poprvé od roku 1963 pod 3 000
a v roce 1991 je na úrovni roku 1960. S výrobními a ekonomickými
problémy je nutno øešit i sociální problémy související s uvolòováním
pracovníkù z tìžebního procesu. 

V roce 1991 bylo ložisko Rožná vytìženo po úroveò 12. patra.
V dùsledku útlumu tìžby uranových rud v bývalé ÈSSR vyhlášeném
v roce 1987 byla postupnì v letech 1989–1991 ukonèena tìžba a hor-
nická èinnost v dùlních polích jam R 4, B 1 a dne 26. èervna 1991 byl
vytìžen poslední vùz z jámy R 2. Od 1. srpna 1989 se znovu mìní ná-
zev podniku na ÈSUP UD Dolní Rožínka, o. z., a od roku 1991 na
DIAMO, o. z. GEAM, Dolní Rožínka. Nový název již neobsahuje
oznaèení „Uranové doly“, ale symbolizuje èinnost v oboru atomové
energetiky na území Moravy (GEologie Atom Morava). V letech
1989–1990 byl ukonèen provoz jámy R 4 a byla realizována likvidace

STRANA 2

60 let těžby uranu na Vysočině

Chemická úpravna

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3

Letecký pohled na Dùl Rožná I a Chemickou úpravnu o. z. GEAM Dolní Rožínka

Výstavba jámy R 3



povrchových objektù. Následnì byl odval technicky a biologicky re-
kultivován (zalesnìn). 

K 1. dubnu 1992 byly pøedány v rámci delimitací ukonèené lokality
ve správì o. z. GEAM na o. z. SUL Pøíbram. K témuž datu byly pøe-
vedeny lokality a neprivatizovaná èást o. z. Pegas (Nové Mìsto na
Moravì) vèetnì pracovníkù geologického a mìøièského oddìlení a ar-
chivu na o. z. GEAM. Z prùzkumných lokalit se jednalo o bývalá lo-
žiska Jasenice, Licomìøice-Bøezinka a o ložisko Brzkov. V severním
køídle ložiska Rožná probìhla likvidace (zásyp) jámy R 5 Rozsochy
vèetnì likvidace povrchových objektù a rekultivace odvalu. 

Po roce 1989 na ložisku Rožná postupnì docházelo k pøehodnocení
zásob uranu tak, aby bylo dosaženo vyšší ekonomické efektivity. Do-
ly Rožná I (KHB) a Rožná II (Jasan) opracovávaly spoleènì ložisko
Rožná až do roku 1995, kdy byly slouèeny v jeden dùlní závod
Rožná I. V dùlním poli jámy R 3 bylo ukonèeno dobývání rentabil-
ních zásob v roce 1997 a od této doby probíhalo dobývání uranu pou-
ze v dùlním poli slepé jámy R 7S. Usnesení vlády ÈR è. 244/1995
schválilo pokraèování tìžby a úpravy uranových rud s tím, že další
tìžba bude provádìna jen výbìrovì a návrh dalšího rozhodnutí bude
pøedložen vládì do èervna 1997. 

Na základì daných parametrù pro výbìrovou tìžbu byl proveden
pøepoèet zásob uranu ložiska Rožná k 1. èervenci 1995. 

Pracovníky o. z. GEAM byly provádìny hornické prùzkumné práce
na štole pro CSVJP (centrální sklad vyhoøelého jaderného paliva) fir-
my ÈEZ, a. s., (1995–1997) v lokalitì Skalka. 

Od roku 1995 byla na ložisku Rožná uplatòována výbìrová tìžba.
Pøesto v tìchto letech byla zajištìna tìžba ve výši 300–350 tun uranu
roènì prakticky až do roku 2007. V lednu 1996 došlo k zatopení likvi-
dovaného dolu Olší do úrovnì odvodòovací štoly a zahájení èistìní
dùlních vod. 

V rámci schválené studie „Likvidace ložiska Rožná do 12. patra“
byla zahájena stavba I. etapy likvidace odkalištì K I, výstavba tlako-
vých izolaèních hrází na 12. patøe Dolu Rožná I a financování èistìní
odkalištních vod na ZCHÚ. 

V roce 1996 byl zpracován „Technický projekt likvidace a sociální-
ho programu“ pod názvem „Likvidace tìžby a úpravy uranu v lo-
žiskové oblasti Rožná“, který byl po oponentních øízeních schválen
schvalovacím protokolem MPO ÈR è. 43/1997/4220–TPL dne
12. února 1997. 

V prosinci 1996 schválil OBÚ Liberec zmìnu (zmenšení) dobýva-
cího prostoru Rožná o severní oblast – Rozsochy. 

Usnesení vlády ÈR è. 427/1997 schválilo zprávu o zhodnocení tìž-
by a úpravy uranové rudy v lokalitì Dolní Rožínka s tím, že likvidace
Dolu Rožná bude zahájena nejpozdìji od 1. ledna 2002. 

V roce 1998 byl zpracován projekt Sanace a rekultivace odkališt’
Dolní Rožínka (záøí) a dokumentace o hodnocení vlivu na životní
prostøedí stavby „Sanace a rekultivace odkališt’ Dolní Rožínka“ dle
zákona 244/92 Sb. (srpen 1998) ve variantním øešení zaèerpání a ne-
zaèerpání volných vod odkališt’ do hlubokých horizontù ložiska
Rožná, na který vydalo v roce 1999 MŽP ÈR souhlasné stanovisko. 

Další usnesení vlády ÈR (è. 1107/2000, è. 689/2002, è. 1316/2005)
schválila termíny ukonèení tìžby na ložisku Rožná k 1. lednu 2004,
resp. 1. lednu 2006, 1. lednu 2008. Termín ukonèení tìžby byl tak
prodloužen vždy o dva roky. 

Usnesení vlády ÈR è. 565/2007 schválilo „pokraèování tìžby
a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitì Dolní Rožínka po dobu
ekonomické výhodnosti tìžby bez nároku na finanèní zdroje státního
rozpoètu Èeské republiky.“ Ministerstvu prùmyslu a obchodu ÈR
vláda v tomto usnesení uložila „pøedkládat vládì každoroènì do
31. èervence informaci o ekonomické výhodnosti tìžby na dole
Rožná“. V souladu s usnesením vlády a vzhledem k cenám uranového
koncentrátu na svìtových trzích bylo rozhodnuto o otvírce 23. patra
jámy R 7S, která byla ukonèena v roce 2013. V dùlním poli jámy
R 7S byl v letech 2008–2009 proveden hloubkový vrtný geologický
prùzkum po 26. patro, kdy bylo celkem odvrtáno 2 965,6 m prùzkum-

ných jádrových vrtù. V letech 2008–2013 se prù-
mìrná roèní tìžba uranu pohybovala na úrovni
230 tun, a v posledních dvou letech (2014–2015)
prùmìrná roèní tìžba klesla na 115 tun.

Usnesení vlády ÈR è. 548/2012 schválilo
pokraèování tìžby na ložisku Rožná za stej-
ných podmínek, tedy pøi prokázání ekonomic-
ké výhodnosti tìžby. Usnesení vlády ÈR
è. 1086/2014 schválilo „pokraèování tìžby
a úpravy uranu na ložisku Rožná do roku 2017,
a to bez nároku na finanèní zdroje státu“. Bì-
hem komerèní tìžby, která probíhala v letech
2007–2016 bylo z ložiska vytìženo celkem
2006 tun uranu. 

Tìžba uranu na ložisku Rožná byla symbolic-
ky ukonèena 27. dubna 2017, kdy byl z Dolu
Rožná I vytìžen poslední vùz s uranovou ru-
dou. Vedle tìžby uranové rudy byla v Dole
Rožná I provádìna následující neuranová èin-
nost: 

Jednalo se jednak o prùzkumné práce v pod-
loží ložiska se zámìrem vytipovat oblast vhod-

nou pro vybudování podzemního zásobníku plynu. Razicí práce byly
realizovány v období 2010–2015 v úrovni 21. patra jámy R 7S, kde
bylo vyraženo celkem 2 302,9 m pøekopù a chodeb a odvrtáno
1 130 m dlouhých vrtù. V prùbìhu ražby byla provádìna výzkumná
èinnost pro ovìøení fyzikálnì mechanických vlastností hornin v ob-
lasti Milasín–Bukov. Výsledky dílèích vìdecko-výzkumných a geo-
logicko-prùzkumných prací sice vypovídají svými parametry o vhod-
nosti horninového prostøedí k realizaci zámìru výstavby podzemního
kavernového zásobníku, pøesto byly prùzkumné práce z rozhodnutí
soukromého investora ukonèeny a zámìr nebyl dále realizován. 

Vedle výše uvedených prùzkumných prací byla v kvìtnu 2013 po-
depsána smlouva o dílo mezi dodavatelem DIAMO, s. p., a objedna-
telem SÚRAO pro realizaci projektu „Vybudování Podzemního vý-
zkumného pracovištì Bukov“. Jedná se o ražbu dùlních chodeb na
12. patøe jámy B 1 za úèelem vybudování podzemního pracovištì,
které bude sloužit k výzkumné práci pro „Pilotní charakterizaci hor-
nin in situ“. 

Od poèátku realizace výstavby PVP Bukov bylo celkem realizová-
no 478,5 m razicích prací, z toho 317,5 m na pøekopu BZ–XIIJ, na
pøekopu BZ1–XII bylo vyraženo 90,0 m, na komoøe ZK–1
24,5 m, ZK–2 20,0 m, ZK–3J 10,0 m, ZK–3S 10,0 m a na komoøe
VrK–1 6,5 m. Dále bylo v rámci charakterizace hornin a technické
podpory výzkumných èinností realizováno 902,4 m jádrových vrtù. 

Pro zajištìní výzkumných prací byla vyražena a vystrojena trafosta-
nice z pøekopu BZ–XIIJ a po dokonèení dùlnì stavebních prací bylo
Podzemní výzkumné pracovištì Bukov v kvìtnu 2017 zkolaudováno
a pøedáno investorovi pro výzkumné práce. 

V roce 2013 byla zahájena ražba posledního horizontálního hlav-
ního dùlního díla – odvodòovací štoly do jámy R 3 a komína
VK–1/0–1, která bude po zatopení dùlního pole øešit èistìní a vy-
pouštìní dùlních vod do veøejné vodoteèe. Ukonèení ražby se pøed-
pokládá v roce 2019.

A nyní pár NEJ z 60leté historie 

Nejvyšší tìžby dosáhly doly Rožná I (KHB), Rožná II (Jasan)
a RØ Olší v roce 1967, kdy bylo za jediný rok vytìženo 693 300 tun
uranové rudy. Dùl Jasan – Rožná II dosáhl nejvyšší roèní tìžby ve vý-
ši 313,8 tuny uranu v roce 1980 a Dùl Rožná I – KHB vytìžil v roce
2005 celkem 381,2 tuny uranu. Dùlní závod RØ Olší dosáhl nejvyšší
roèní tìžby v roce 1968 ve výši 293,4 tuny uranu. Nejvìtší hloubky
v oblasti Dolní Rožínky bylo dosaženo v roce 1990 pøi hloubení slepé
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Sanace odkalištì K I

Vývoj názvu a vedení

podniku v letech
1957–2017

1957 Jáchymovské doly, n. p., Trutnov 
Ing. Miroslav Kolek, CSc. – øeditel

1958 Jáchymovské doly Rožná, n. p., se sídlem v Dolní Rožínce 
Ing. Miroslav Kolek, CSc. – øeditel 
Ing. Alexander N. Ždanovskych – výrobnì-technický námìstek
Václav Koudelka – ekonomický námìstek

1960 Ing. Miroslav Kolek, CSc. – øeditel 
Ing. Jindøich Oplt – výrobnì-technický námìstek 
Václav Koudelka – ekonomický námìstek

1961 Ing. Jiøí Oplt – øeditel 
Ing. František Polák – výrobnì-technický námìstek 
Václav Koudelka – ekonomický námìstek

1963 Ing. Jindøich Oplt – øeditel 
Ing. František Polák – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek

1964 Antonín Vašek – øeditel 
Ing. Vladimír Braha – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek

1966 Uranové Doly Dolní Rožínka, n. p.

1968 Ing. Jaroslav Stuchlík – øeditel 
Ing. Vladimír Braha – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek

1969 ÈSUP – odštìpný závod Uranové doly Dolní Rožínka

1970 Ing. Jan Bíla – øeditel 
Ing. Ludvík Trojan – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek

1976 Uranové doly Dolní Rožínka, k. p.

1979 Ing. Ludvík Trojan – øeditel 
Ing. Radomír Linhart – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek 

1986 Ing. Ladislav Halamka – øeditel 
Ing. Radomír Linhart – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Vladimír Duffek – ekonomický námìstek

1989 ÈSUP Uranové doly Dolní Rožínka, odštìpný závod

1990 Ing. Miroslav Štìpánek – øeditel 
Ing. Radomír Linhart – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Rudolf Plesník – ekonomický námìstek

1991 DIAMO, s. p., odštìpný závod GEAM, Dolní Rožínka 
Ing. Miroslav Štìpánek – øeditel 
Ing. Josef Havelka – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Aleš Štipák – ekonomický námìstek

1992 Ing. Miroslav Štìpánek – øeditel 
Ing. Josef Havelka – výrobnì-technický námìstek 
Ing. Jiøí Jež – námìstek pro ekologii a techniku 
Ing. Aleš Štipák – ekonomický námìstek

1995 Ing. Jiøí Jež – øeditel 
Ing. Bøetislav Sedláèek – námìstek pro ekonomiku a obchod
Ing. Josef Havelka – námìstek pro výrobu 
Ing. Josef Mitáš – námìstek pro ekologii a techniku

2000 Ing. Bøetislav Sedláèek – povìøený øízením o. z. – 
námìstek pro ekonomiku a obchod 
Ing. Josef Havelka – námìstek pro výrobu

2003 Ing. Bøetislav Sedláèek – povìøený øízením o. z. – 
námìstek pro ekonomiku a personalistiku 
Ing. Bedøich Michálek – námìstek pro výrobu

2006 Ing. Bøetislav Sedláèek – povìøený øízením o. z. – 
námìstek pro ekonomiku a personalistiku 
Ing. Pavel Koscielniak – námìstek pro ekologii a sanaèní práce
Ing. Jiøí Bìlohradský – námìstek pro techniku 
Ing. Bedøich Michálek, Ph.D. – námìstek pro výrobu

2009 Ing. Pavel Koscielniak – øeditel 
Ing. Bedøich Michálek, Ph.D. – námìstek pro výrobu 
Ing. Bøetislav Sedláèek – námìstek pro ekonomiku 
a personalistiku 
Ing. Jiøí Bìlohradský – námìstek pro techniku a služby 
Ing. Jiøí Jež – námìstek pro ekologii a sanaèní práce

2011 Ing. Pavel Koscielniak – øeditel 
Ing. Josef Lazárek – námìstek pro výrobu 
Ing. Pavel Homolka – námìstek pro ekonomiku 
a personalistiku 
Ing. Jiøí Bìlohradský – námìstek pro techniku a služby 
Ing. Jiøí Jež – námìstek pro ekologii a sanaèní práce

2016 Ing. Pavel Koscielniak – øeditel 
Ing. Petr Køíž, Ph.D. – námìstek pro výrobu 
Ing. Simona Homolková – námìstek pro ekonomiku 
a personalistiku 
Ing. Jiøí Bìlohradský – námìstek pro techniku a služby 
Ing. Jiøí Jež – námìstek pro ekologii a sanaèní práce

2017 DIAMO, státní podnik, odštìpný závod GEAM 
Ing. Pavel Koscielniak – øeditel 
Ing. Petr Køíž, Ph.D. – námìstek pro výrobu 
Ing. Simona Homolková – námìstek pro ekonomiku 
a personalistiku



Jsem vyuèený horník, letos je tomu 70 let, co jsem nastoupil do
uèení v Ostravì, na hornické uèilištì Šalamoun. Na uèilišti jsem si
udìlal diplom sportovního pilota v hornickém aeroklubu v Ostravì.
S hornictvím jsem se sžil, i když zaèátky byly tìžké. Byl jsem z dìdi-
ny, my jsme jako kluci mìli
jiné zájmy – chytat veverky,
králíky atd., ale na uèilišti
nás zavøeli a mìli jsme zpo-
èátku pouze organizované
vycházky. Na dole jsem pra-
coval v uhelných slojích i 50
cm vysokých. Tam se dalo
jenom ležet, ale když se mì-
lo házet lopatou uhlí na pás,
tak to bylo velmi nároèné.
To bylo skoro na útìk. Pøi
jednom výbuchu na dole
Barbora nebo Doubrava
v Karviné v roce 1948 si
hodnì rodièù jezdilo pro
spolužáky a brali je domù,
ale já jsem vydržel. Zde jsem
se zúèastnil náboru do hor-
nictví v rámci Lánské akce.

Po vyuèení jsem pracoval jako horník na dole Hlubina Ostrava.
Odtud jsem byl vybrán na roèní dìlnickou pøípravku a po jejím ukon-
èení s maturitou jsem pøešel na VŠB (Vysoká škola báòská), kterou
jsem dokonèil v lednu 1957. 1. února 1957 jsem nastoupil na umís-
tìnku na UD Mariánské Láznì na úsek dùlního mìøièství. Z našeho
roèníku nás nastoupilo do UD 28 absolventù. Zde jsem dìlal úseko-
vého mìøièe a pozdìji vedoucího mìøièe na šachtì è. 2 v Zadním
Chodovì. Tam jsem se setkal s vynikajícím odborníkem a kamará-
dem Ing. Milanem Böhmem, který mì uvádìl do problematiky rudné-
ho hornictví, ponìvadž my jsme ve škole mìli pøevážnì hornictví
uhelné. S tímto kamarádem jsem se znovu setkal po delší dobì ve
Stráži pod Ralskem, kde mnì pomáhal seznamovat se s místní, pro
mne novou, problematikou podniku.

V této dobì již zaèínaly práce na otvírce Dolní Rožínky. To je mùj
kraj, od mého rodištì je to vzdálené asi tak 30 km. Na Rožínku jsem
pøešel a nastoupil 29. záøí 1958. To se již hloubila jáma è. 1 a už tam
pracovalo asi 5 osádek, které pøešly z Chotìboøe. Øeditelství Dolní
Rožínky bylo tenkrát ještì v Trutnovì, až pozdìji se pøestìhovalo do
Dolní Rožínky. Z Mariánských Lázní sem pøišel i odborník na hlou-
bení pøedák Jan Matula. Já jsem byl zaøazen do funkce úsekového mì-
øièe na dole KHB. Již se pøipravovala výstavba šachty Olší. To bylo ji-
né ložisko vzdálené asi 7 km od Dolní Rožínky. Tam jsem vykonával
mìøièskou profesi pøi výstavbì vìže a okolí. Šéfem celé oblasti byl
Ing. Øehánek a jako naddùlní zde byl vynikající odborník „pantáta
Horák“. Když se závod Olší stal samostatným závodem, tak jsem byl
dva roky ve funkci na mìøièském oddìlení. Na Dolní Rožínce jsem se
setkal s dobrými odborníky, pøedevším s øeditelem podniku Ing. Kol-
kem a jeho námìstkem Ing. Opltem. To byli velmi dobøí odborníci
a pøátelé, pozdìji odešli pracovat na Pøíbramsko. V roce 1963 jsem
z mìøièské funkce pøešel do funkce provozního inženýra na Olší.
V tomto roce vznikl samostatný závod Jasan (Rožná II), kam jsem
pøešel do funkce hlavního inženýra a po tøech letech jsem byl zaøazen
na funkci závodního dolu. V této funkci jsem byl až do roku 1970, kdy
jsem pøešel na podnik do funkce výrobnì-technického námìstka.

Prosím, promiòte mnì, že následnì nebudu uvádìt to, co bylo již
mockrát popsáno a publikováno. Chci vzpomenout nìkteré ty krás-
nìjší momenty z provozního hornického života.

Protože jsem byl vyuèený horník, havíøinì jsem rozumìl. Tenkrát,
když jsem pøišel na Jasan, nikoho jsem tam neznal. Asi po 14 dnech
jsme fárali s naddùlním na jedno pracovištì. Když jsme tam pøišli,
chlapi sedìli a nepracovali. Naddùlní se ptal: „Proè nedìlají?“ Pøedák
odpovìdìl, že jsou v rozrážce tlaky. Já jsem na to øekl: „Tak to
zadøevte.“ A pøedák mnì odpovìdìl: „Když seš tak chytrej, tak si to
bìž udìlat sám.“ Na to jsem odpovìdìl: „Když dotáhnete døevo, tak
to zadøevíme.“ Tak se také stalo. To bylo v nedìli na mimoøádné smì-
nì. V pondìlí pøišel ten pøedák, Láïa Man, on byl z Velkého Meziøí-
èí, a povídá: „Tak jsem se na tebe informoval. Bylo mnì divné, že
umíš døevit, a zjistil jsem, že jsi vyuèený horník.“ A takto jsem se do-
stal do povìdomí dalších horníkù, že té práci rozumím a že si mùžu
také nìkdy dupnout.

Vzpomínám si, z tìch dalších veselejších, že když jsem dìlal zá-
vodního na Jasanu, tak tam byla velká osádka Ládi Bláhy, na otvírce
nových pater jámy R 3. S pøedákem Bláhou jsme spolu pìknì vychá-
zeli, tak mu povídám: „Když to udìláš a bude vše v poøádku, dosta-
neš flašku.“ On za mnou po èase pøišel a øíká: „Zítra máme konec,
vše je splnìno, tak Vás zvu, abyste se podíval na naši práci, ale neza-
pomeòte na tu flašku.“ Já jsem sehnal kartonový obal z velké láhve
(tìch bylo na šachtì dost), dal jsem do nìj malou flaštièku, cca 1 dcl.
Mechanici mnì dali kousek kovové podložky, aby to bylo pøimìøenì
tìžké. Dal jsem si to za lacl. Sfáral jsem a procházeli jsme s celým
kolektivem, asi 20 chlapù, kteøí sledovali hlavnì flašku. Skonèili
jsme prohlídku, já jsem vlezl do okovu, podìkoval jsem a chtìl jsem
jet nahoru. A pøedák køièí: „A co ta flaška?“ A já na to: „Málem jsem
zapomnìl.“ A flašku s futrálem jsem mu pøedal. Nahoøe mnì sekre-
táøka povídá: ,,Zase máte prùšvih.“ Volal Bláha a prohlásil: „Vím, že
je závodní podvodník, ale že takový, to jsem neèekal.“ Tak to jsou ta-
kové momenty, které zùstanou v pamìti jako krásná vzpomínka. Po
smìnì celá parta pøišla ke mnì do kanceláøe a stálo mì to dvì velké
flašky.

Ještì jedna nešt’astná událost s dobrým koncem. Bydlel jsem na
Dolní Rožínce. V noci zazvonil telefon a dispeèer mi oznámil, že na
3. patøe na hloubenièku v osádce Fr. Nechvátala je zával. Okamžitì
jsem odjel a sfáral na uvedené pracovištì. Vidìl jsem v rozrážce pro-
lomený strop a drobná hornina zasypala po hrudník pracovníka Josefa
Èervinku. Spolupracovníci a kamarádi z ostatních pracovišt’ uvolòo-
vali horninu, aby mohl dýchat. Když byl více uvolnìn, øekl jsem:
„Pepo, vydrž, dostaneš flašku“. Po vyproštìní mnì hned povídá:
„Inženýrskej, kde je ta slíbená flaška?“ Povídám, že bude, ale až
v šatnì. A taky že byla. Lékaø MUDr. Hradil mì ujistil, že Josef je
v naprostém poøádku. Tak jsem mu v šatnì pøedal flašku a Josef „ha-
víøsky“ nahnul. Ráno jsem událost oznámil øediteli podniku Vaškovi.
Samozøejmì jsem o flašce nemluvil. Asi za hodinu mnì øeditel volá
a povídá: „Ty tam máš pìknej b… Ten Èervinka byl poslán do ne-
mocnice na RTG. Lékaø oznámil, že Josefovi Èervinkovi vùbec nero-
zumìl, ale jenom cítil rum. Èervinka nechtìl èekat a bez vyšetøení od-
jel.“ Pozdìji se ale vše vysvìtlilo.

S ubytovnami byl hlavnì v zaèátcích problém, pøedevším v dobì
výplaty. Na Rožínku totiž dojíždìly autobusy na každou šichtu i z Br-
na. Jeden konèil na Olší a druhý na KHB. V sobotu veèer autobusem
jezdilo na noèní smìnu ménì lidí, ale pøi výplatách nebo zálohách by-
ly obsazeny i dìvèaty. Jeden bývalý havíø kontroloval a hlídal uby-
tovny, ale nikdy to neuhlídal. V nedìli ráno pøijel autobus pro lidi
z noèní smìny, dìvèata odjela a byla oboustranná spokojenost.

Nedávno jsem shánìl klempíøe v Tøebíèi. Tak mnì nìkdo doporu-
èil, kam mám jít. Pøijdu tam a nejednou slyším: „Pane Trojane, co Vy
tady chcete?“ A já povídám: „Vy mì znáte?“ A on: „No bodejï,
vždyt’ jsem po vojnì u Vás dìlal tøi roky na šachtì. A za ty tøi roky
jsem si koupil auto.“ A já povídám: „A kde jste dìlal?“ A on že na
3. úseku, kde byl vedoucím Jarda Malát. Mìl k sobì mladého inže-
nýrka Pepíka Lazárka, který donedávna dìlal na øeditelství námìstka.
Ptal jsem se ho, u koho dìlal a on øíkal, že na dobývce, ale nevìdìl,
jak se jmenoval pøedák. Ale øíkal, že byl hroznì zrzavý. A já na to, že
to byl Resler, øíkali mu Cipísek. Tak to jsou dobré chvilky, když se
povídá a dobøe vzpomíná na uran. Taky dìlal na Jasanu jeden pracov-
ník, døíve zahradník, a bohužel dìlal tu neoblíbenou práci – vyvážel
dùlní záchody. Odešel do dùchodu. Kdyby odešel po 1. listopadu, tak
by mìl nárok na nìjaké prùmìrné odstupné. Ale on odešel pøed kon-
cem øíjna. Pracovnice osobního oddìlení pøišla za mnou a povídá mi
o tomto pøípadu. Povídám: „Pozvi ho.“ Pøijel celý „vyhukaný“, co

udìlal. Øekl jsem mu, že musí ještì týden dìlat, ale na povrchu. Dìlal
a spokojený odjel s pøíslušným obnosem.

Jednou na Štìdrý den ráno jsem fáral komínem po žebøíkách z po-
vrchu na druhé patro a ucítil jsem kouø. Popolezu dolù a nic jsem už
necítil. Znovu jsem se vracel, ale kouø už jsem necítil. V polovinì ko-
mína dìlala osádka Standy Poslta, tak jsem tam zašel a povídám, že
jsem cítil kouø, že nìkde nìco hoøelo. Oni sedìli na fošnách u vánoè-
ního stromeèku. Pøedák povídá klukùm: „Bìžte se podívat komínem
na druhé patro.“ Ti odešli, za chvíli se vrátili a øíkali, že nic nezjistili.
Mnì to nedalo, slezl jsem dolù na druhé patro, celé jsem to prošel
a nikde jsem nenašel známky kouøe. Øekl jsem štajgrovi Bubancovi,
který pøišel na odpolední smìnu, at’ zkontroluje druhé a tøetí patro
a informoval jsem ho o zjištìní z ranní smìny. Ten mnì telefonicky
domù hlásil, že nikde nic nezjistil. Asi po patnácti letech na schùzi
dùchodcù pøišel za mnou ten dotyèný pøedák a øíká: „Já se ti musím
pøiznat, tenkrát jsme opékali špekáèky. Nìkdo hlídal u komína, a jak
blýskla lampa, tak jsme to zalili vodou, dali na to prkna a na tom jsme
sedìli.“ A já povídám: „Kdybyste mnì to øekli hned, tak se nemusela
dìlat žádná opatøení.“

Pøátelé, konèí kapitola uranového hornictví na Vysoèinì. Spoleènì
jsme prožili dost smutných, ale více pøíjemných, radostných zážitkù
v naší práci. Nejhezèí okamžiky jsou pro dùchodce setkání s kamará-
dy. Já jsem se scházel skoro každý rok se spoluuèni v Ostravì, setká-
ní organizoval Ing. J. Vilím. Bohužel jsme konstatovali, že havíøina
ztratila jméno a poslání. Rovnìž jsme se scházeli se spolužáky
z VŠB, poslední organizátor Ing. Stašek Blaštik v Pøíbrami. Vždy se
tìšíme na schùze dùchodcù, kde nás vedení závodu informuje o dìní
v uranovém prùmyslu, a vìøím, že v tom budou pokraèovat.

Uranový prùmysl na Vysoèinì byl ocenìn øadou vyznamenání
a uznání. Byl zde dobrý, pracovitý kolektiv. Dobré výsledky však by-
ly èasto znehodnocovány divným, zmateným, nesmyslným usnese-
ním podnikového výboru KSÈ, schvalovaným okresním výborem
KSÈ ve Žïáøe nad Sázavou. Ale takový už byl život.

Ing. Ludvík Trojan 
(redakènì upraveno)

jámy R 6S – 702,4 m. Nejhlubší jámou na ložisku je jáma
R 3, jejíž hloubení na koneènou hloubku 1 200,5 m bylo
dokonèeno v roce 1973. Po uvedení do trvalého provozu
v roce 1976 patøilo tìžní zaøízení a technologie tìžby já-
my R 3 k nejmodernìjším v bývalé Èeskoslovenské re-
publice. Celkem bylo na ložisku Rožná, Olší vyhloubeno
8 574,8 bm prùzkumných a tìžebních jam, bylo vyraženo
649 984,6 bm pøekopù a chodeb a 140 035 bm komínù. 

Za šedesát let èinnosti byla v oblasti Dolní Rožínky vy-
tìžena celá jedna pìtina celkové tìžby uranu v Èeskoslo-
vensku (Èeské republice), to je více jak 24 500 tun.
Z toho na vlastním ložisku Rožná bylo vytìženo
20 220 tun uranu, což pøedstavuje v objemu uranové rudy
16 927 897 tun. 

Hornická èinnost uranových dolù na ložisku Rožná mìla
pozitivní vliv na zlepšení infrastruktury v dotèené oblasti
Vysoèiny, zejména v okolních mìstech a obcích. V Bystøi-
ci nad Pernštejnem, Novém Mìstì na Moravì, Tišnovì,
v Dolní Rožínce, v Rožné bylo celkem postaveno 2 819
bytù, 3 kulturní domy, nìkolik mateøských škol a prodejen
potravin a byly rozšíøeny základní školy a gymnázium. 

Od roku 1957 se na dùlních
závodech Rožná I (KHB),
Rožná II (Jasan), RØ Olší vy-
støídalo nìkolik desítek tisíc zamìstnancù. V dobì nejvyšší
tìžby a otvírky pracovalo na dolech témìø 2 600 zamìst-
nancù. 

Hornická práce je nádherná, pokud se dìlá srdcem, ale
zároveò je nebezpeèná a riziková. S pøibývajícími zkuše-
nostmi pøi tìžbì ložiska, pøechodem na bezpeènìjší dobý-
vací metody, nasazováním nové mechanizace a pøedevším
dùsledným vyžadováním dodržování bezpeènostních pøed-
pisù pøi práci se poèet pracovních úrazù postupnì snižoval.
Za šedesát let tìžby uranové rudy bylo zaregistrováno cel-
kem 9 867 (1957–2016) pracovních úrazù, z toho 67 smr-
telných. Vysoká úrazovost byla zejména v poèátcích tìžby
na ložisku. V prvních deseti letech se stalo 32 smrtelných
pracovních úrazù. Výrazný zlom pøišel po roce 1990 s na-
stupujícím útlumem tìžby a zvýšeným dùrazem na dodržo-
vání bezpeènosti pøi práci. Dùkazem toho bylo tøikrát udì-
lení ceny Zlatého Permona – ceny za dosažení vynikajících
výsledkù v oblasti bezpeènosti práce v hornictví.

Ing. Pavel Vinkler, Ing. Petr Køíž, Ph.D., 
Mgr. František Toman 
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Ing. Ludvík Trojan

Ing. Ludvík Trojan v dole v roce 1965

Ocenìní Zlatý Permon

60 let těžby uranu na Vysočině
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Ing. Ludvík Trojan se narodil v roce 1932 a pochází z Velkého
Meziøíèí. Na Dolní Rožínce zaèal pùsobit v roce 1958 nejprve jako
úsekový mìøiè na dnešním KHB, pozdìji jako provozní inženýr na
Olší. Od roku 1963 byl hlavním inženýrem a závodním na dole Ja-
san, v roce 1970 pøešel na podnik do funkce výrobnì-technického
námìstka, v letech 1979–1986 pùsobil ve funkci øeditele UD Dolní
Rožínka a poté do roku 1990 ve funkci øeditele UD Hamr, k. p.,
Stráž pod Ralskem. Se svými bývalými kolegy je v kontaktu dodnes,
aktivnì se zajímá o dìní ve státním podniku DIAMO.

Z vyprávìní pamìtníkù…

Vzpomínky z Dolní Rožínky 


