
Vzorky tufitických jílů (NE-1) v porovnání se zmíněný-
mi bentonity odstranily (za identických podmínek) z vody
kontaminované ionty Pb2+ nebo Cd2+ poměrně méně těž-
kých kovů, zůstatkové koncentrace těchto kovů nevýrazně
překračovaly NMH. Tento nedostatek však pravděpodob-
ně může být eliminován zvýšením dávky sorbentu.

Z výsledků sorpčních zkoušek kationtu Hg2+ na testova-
né vzorky vyplývá, že žádný ze zkoušených vzorků neod-
stranil (i při nejnižších vstupních koncentracích Hg2+ iontů
10 μg.l–1 ) takové množství rtuti, aby výstupní koncentrace
byla nižší než NMH.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že testované suroviny mohou za
daných podmínek (pH ~7, zrnitost suroviny < 0,355 mm)
významně snížit obsahy iontů Pb2+ a Cd2+ v různých typech
vod kontaminovaných těmito kovy. Z tohoto důvodu dopo-
ručujeme zařadit lokalitu Bražec u Hradiště mezi prognóz-
ní zdroje schválené, tj. do kategorie P, zároveň doporučuje-
me přeřadit prognózní zdroj Chrášťany 6 z kategorie Q do

kategorie P a tímto posílit statut územní ochrany a evidence
obou zmíněných prognózních zdrojů.

Účinnost sorpce iontů Hg2+ studovanými surovinami
z vodného prostředí se zdá být omezená.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci projektu geologických
prací pro OOHPP Ministerstva životního prostředí ČR a také
jako součást plnění výzkumného záměru České geologické služby
č. MZP 0002579801.
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Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí – gamaspektrometrická měření
obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě
Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)

Influence of uranium exploring mining on the environment – gamma-ray spectrometry measurement
of the uranium concentration in the stream sediments on the Harrachov-Rýžoviště locality
(Krkonoše Mts.)
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Abstract: The abandoned uranium mines have adverse effect for
the environment. The uranium deposit Harrachov-Rýžoviště is
situated right in the Krkonoše National Park area. Especially the
mobile hexavalent uranium U(VI) means the environment haz-
ard. U(VI) may be easily adsorbed by colloids and by the mining
water transported on the surface. Subsequent increasing pH-value
mixing with the surface waters may cause higher mobility and
contamination of stream sediments, soils and water resources.
The gamma-ray spectrometry is suitable method for the detection
of the U-anomalies in the field and laboratory variation for the de-
termination of the U/eU ratio.

Začátkem 50. let 20. století došlo k extrémně rychlému
růstu světové těžby nerostných surovin a také k intenziv-
nímu geologickému průzkumu uranu jako strategické su-
roviny. Často byly otevírány uranové těžby v místech lo-
kálních výskytů nebo v méně přístupných terénech.
V oblasti dnešního Krkonošského národního parku
(KRNAP) byly během let 1951–1959 postupně otevřeny a
těženy lokality Medvědín, Labská (Přehrada), Černý Důl
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a Harrachov-Rýžoviště. V 90. letech došlo k výzkumům
vlivu radiace a k posouzení možného ohrožení životního
prostředí z lokalit ukončené těžby uranových rud. Také
v prostoru KRNAP byla jednorázově uskutečněna měření
přirozených radioaktivních prvků (40K, 238U, 232Th) a rado-
nu (Procházka 1996). Cílem nového výzkumu v letech
2007–2009 bylo přesnější a detailnější měření a lokalizace
ploch s vyšším podílem přirozených radioaktivních prvků
v místech dřívější průzkumné těžby uranových rud a sledo-
vání změny obsahu U a migrace v jemnozrnných fluviál-
ních sedimentech v závislosti na čase a klimatických pod-
mínkách. Ložisko Harrachov patří mezi drobné výskyty
uranových rud v polymetalickém zrudnění (fluorit-bary-
tových žil), kde průzkumná těžba během jednoho roku
(1959) dosáhla hloubky asi jen okolo 75 m. V současné
době jsou na povrchu málo patrné zbytky po těžbě, v terénu
lze nalézt jen zavalené ústí štoly a částečně rozplavenou
haldu. Vody, které z důlního díla vytékají, spolu s povrcho-
vými vodami odtékají do Ryzího potoka a v Harrachově se
vlévají do Mumlavy.

Geologická charakteristika lokality

Zájmová lokalita se nachází na území Krkonošského ná-
rodního parku, na jižním svahu Plešivce (1210 m n. m.).
Vyskytují se zde především metamorfované horniny, kte-
ré patří do krkonošsko-jizerského krystalinika. Chaloup-
ský et al. (1989) řadili tyto horniny do tzv. velkoúpské
skupiny a na základě litostratigrafické interpretace v práci
vyčlenili několik jednotek/skupin. Toto členění, založené
na stáří hornin, však již neodpovídá soudobým znalostem
a zjištěným výsledkům probíhajících výzkumů v oblasti
krkonošsko-jizerského krystalinika (Kachlík 1996, Win-
chester et al. 2003). Nejrozšířenějším horninovým typem,
v němž je U-ložisko situováno, je sericit-chloritický fylit,
často s porfyroblasty albitu. V oblasti kontaktního dvora
s krkonošsko-jizerským granitovým masivem se v seri-
cit-chloritickém fylitu místy vyskytují cordierit a andalu-
sit (Mrázová et al. 2007), hornina má potom charakter
až kontaktních rohovců. Makroskopicky jde o jemně až
drobně zrnité břidličnaté až masivní horniny, světle šedé
až tmavě šedohnědé barvy fylitového, svorového až ro-
hovcového vzhledu (poblíž kontaktu). Mikroskopicky
jsou to páskované horniny s více či méně pokročilou sepa-
rací pásků křemene a fylosilikátů, struktura je hlavně gra-
nolepidoblastická, někdy porfyroblastická. Ve všech hor-
ninových varietách byly zjištěny minerály křemen,
plagioklas (albit), muskovit, biotit, cordierit, andalusit,
K-živec a chlorit, jako akcesorie pak ilmenit, magnetit,
turmalín, apatit, zirkon, titanit, klinozoisit, hematit, rutil,
monazit, pyrit, grafitoidní pigment, pinit, sericit a limo-
nit.

V oblasti Plešivce (1210 m n. m.) má sericit-chloritický
fylit charakter kontaktního rohovce. V hornině můžeme
pozorovat dvě různé části: jednak Al-bohatší část, která
obsahuje velmi hojný poikiloblastický cordierit tvořící
zrnité agregáty dlouhé i přes 6 mm, a jednak hojný andalu-
sit, zčásti idioblastický jako 1,5mm prizmata. Tato část

horniny obsahuje rovněž světle hnědý biotit o velikosti
0,1–0,6 mm. Z vedlejších minerálů jsou přítomné plagio-
klas a křemen a lokální muskovit. Monazit, opakní minerá-
ly a turmalín jsou akcesorické. Al-chudší část má složení
biotit-cordieritického kontaktně metamorfního rohovce.
Obsahuje méně cordieritu, je bez andalusitu, má zrnitost
0,05–0,3 mm a tvoří ji křemen, plagioklas, biotit, pinitizo-
vaný cordierit, akcesorický muskovit, opakní minerály a
monazit.

Metodika geofyzikálního měření

Obsahy přirozených radioaktivních prvků na lokalitě
Harrachov-Rýžoviště byly měřeny metodou gamaspektro-
metrie, kdy jsou zjišťovány hodnoty K (%), eU a eTh
(ppm). Plocha haldy o rozloze asi 20 × 15 m je situována ve
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Obr. 1. Halda na lokalitě Harrachov-Rýžoviště s vytékající důlní vodou.
Foto Z. Skácelová.

Obr. 2. Srovnání měření obsahu eU na profilu aparaturami GS-256 (čer-
ně) a GRM-260 (červeně).



vzrostlém smrkovém porostu. Ve středu haldy se nachází
železné potrubí, z něhož vytéká důlní voda, která částečně
rozplavuje pravý svah haldy (obr. 1). Rozplavený materiál
o ploše ca 40 × 60 m vytváří pod patou haldy mokřinu, kde
se důlní voda mísí s povrchovou a pod svahem se vlévá do

Ryzího potoka. V tomto vlhkém prostředí jsou
naplavovány jemné kaly černé, hnědé až rezavé
barvy. Celkem byla získána data ze šesti profi-
lů o délce 90 m a s krokem měření 10 m (pod
haldou bylo měření zahuštěno s krokem 5 m),
doplněných body na haldě a v širším okolí
(celkem 100 bodů). Jemnozrnné sedimenty a
horninový skelet byly měřeny na jednotlivých
bodech v mělkých sondách nebo přímo ve flu-
viálních sedimentech bez vegetačního pokry-
vu. V terénu byly použity gamaspektrometry
GRM-260 a GS-256, kdy obě aparatury byly
na sebe navzájem provázány (společným mě-
řením pro zjištění odchylky jednotlivých čtení
tak, aby bylo možné určit chybu měření jed-
notlivých přístrojů) na dvou profilech. Bylo
zjištěno, že přístroje se liší v rámci statistické
chyby měření. Výsledky jsou prezentovány ve
formě profilových křivek, mapy izolinií a sta-
tistické analýzy. Současně byly odebrány
vzorky jemných kalů rozplavených důlními a
povrchovými vodami pod haldou k laborator-
nímu zpracování (6 odběrů). Dva odběry jem-
né hlinité frakce byly také z náplavů Ryzího
potoka pod lokalitou Harrachov-Rýžoviště a
z přehrazeného rybníčku nad chatou Lesní zá-
tiší na v. okraji Harrachova. U vzorků důlních
a povrchových vod byly stanoveny obsahy ne-
bezpečných látek. Odebrány byly v ústí štoly,
na haldě a pod ní.

Výsledky terénního měření
gamaspektrometrie

Měření na lokalitě Harrachov-Rýžoviště pro-
běhlo opakovaně ve třech obdobích: na jaře
2008 a dvakrát na podzim – v letech 2007 a
2008. Získaná data byla zpracována do grafů a
do map izolinií a vzájemně korelována. Pro ur-
čení přírodního horninového pozadí (obvyklé
hodnoty na lokalitě) byly změřeny body mimo
území ložiska. Pro fylity bylo pozadí stano-
veno na hodnotách K = 3,0 %, eU = 2 ppm
a eTh = 11 ppm a pro spodní půdní horizont
až horninový skelet K = 3,1 %, eU = 4,4 ppm
a eTh = 10,3 ppm.

Obsahy K a Th pod haldou odpovídají hod-
notám přírodního horninového pozadí, sníže-
né jsou jen v místech silně zvodnělého prostře-
dí. Obsahy uranu se během opakovaného
měření (obr. 3 a 4) jen mírně měnily. Nejvyšší
obsahy uranu (eU měřeného přes 226Ra) byly
naměřeny na haldě, kde dosahovaly až

238 ppm. V místech pod haldou dochází k rozplavování
materiálu s relativně vyššími obsahy uranu (do 25 ppm)
do vzdálenosti ca 50–70 m od paty haldy, ve východní a
především střední části území, kde se akumulují také vo-
dou více prosycené jíly a jemnozrnné fluviální sedimenty.
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Obr. 3. Naměřené obsahy U na jednotlivých profilech v letech 2007 a 2008.



Plocha kontaminace byla v obou letech nejvyšší v prosto-
ru pod haldou, její tvar závisel na změnách maximálního
průtoku povrchových vod. Dochází k přemísťování lokál-
ních maxim a vymývání jemného materiálu směrem dolů
po svahu.

Laboratorní měření vzorků jemnozrnných
fluviálních sedimentů

Během terénního měření byly v místech akumulace jílů a
jemnozrnných fluviálních sedimentů odebrány vzorky
pro laboratorní stanovení obsahů přirozených radioaktiv-
ních prvků a cesia (tab. 1). V důlním díle se uranové zrud-
nění (UO2) dostává do styku s vodou, kde při vzájemné re-
akci vzniká „těžko rozpustná“ forma čtyřmocného U4+.
Kritická fáze nastává, pokud se důlní vody dostanou do
styku s povrchovými vodami (Zänker et al. 2007). Při oxi-
dačních procesech (změně pH) se mění valence uranu
z IV na VI, který je „snadno rozpustný“. Tato mobilní for-
ma uranu může být dále transportována vyvěrajícími důl-
ními vodami ve formě koloidů (směsi jemných nanočás-
tic). Díky koloidní absorpci mohou být kontaminovány
mikroorganismy v blízkosti důlního díla nebo ve vodních
tocích.

Podle laboratorně naměřených hodnot uranu U a eU
(stanoveného přes 226Ra) jsou některé odebrané vzorky
jemnozrnných sedimentů nositelem jak primárního zdro-

je uranového zrudnění, tak též sekundární kontaminace
mobilního uranu (VI), pravděpodobně ve formě koloidů
(v tab. 1 vyznačeny červeně). Jde především o jemný ma-
teriál, který se akumuluje ve svahu pod haldou a kudy pro-
téká důlní voda spolu s povrchovými. Nejvíce kontamino-
vané jsou vzorky H/09, B/08 a A/08. Vzorky A a B byly
odebrány v r. 2008 v těsné blízkosti pod haldou, vzorek H
v podzimní etapě r. 2009 z vývratu ca 90 m ze svahu od
paty haldy. Při pokusném oddělení hrubší frakce od jem-
nozrnné (vzorek H/09) bylo zjištěno, že kontaminovány
jsou přibližně shodně. Vzorky odebrané v korytě Ryzího
potoka (E/08 a F/08) vykazovaly přirozené hodnoty obsa-
hů radioaktivních prvků, bez sekundární kontaminace
důlními vodami.

Laboratorní měření vzorků vod

Na lokalitě Harrachov-Rýžoviště byly odebrány také
vzorky důlních vod vytékajících z ústí štoly a vod proté-
kajících tělesem haldy i pod ní. Byl zjišťován obsah Al,
Be, As, Pb, Rb+ a Sr2+ a výsledky z odběru ukázaly podli-
mitní hodnoty u všech analyzovaných prvků (tab. 2).
Přesto podle mírně zvýšených hodnot bylo možné inter-
pretovat vliv haldy na obsahy sledovaných prvků: vyšší
obsahy Al u vod protékajících materiálem haldy (Har-3),
mírně zvýšené obsahy As a Sr u vývěru vody ze štoly
(důlní voda) (Har-1 a Har-2).
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Obr. 4. Izolinie obsahu U v letech 2007 a 2008.



Závislost na klimatických podmínkách

Při interpretaci byly zpracovány také dostupné klimatické
údaje (zdroj: web ČHMÚ), především statistická data pro mě-
síční srážkové úhrny na nejbližší stanici ČHMÚ Liberec
(obr. 5). První etapa proběhla ve dnech 24.–27.9.2007, kdy
byly nízké jarní i letní srážkové úhrny (na stanici Liberec
381,4 mm) oproti předcházejícímu roku 2006 (561,9 mm).
Proto bylo možné měřit relativně suché horninové podloží
a odebrat vzorky jílů a hlinitých sedimentů v místech rozpla-
vení z dřívějších období. Druhá etapa měření proběhla
13.5.2008, kdy sněhová pokrývka během zimních měsíců
2007–2008 byla extrémně nízká. Pravděpodobně došlo jen
k rozplavení části radioaktivního materiálu uloženého pod pa-
tou haldy asi o 50 m níž směrem po svahu. Třetí etapa usku-
tečněná 23.10.2008 ukázala, že tento materiál byl pravděpo-
dobně během letních měsíců (kdy byl vyšší srážkový úhrn
v červenci) z dolní části měřeného území odplaven opět níže

po svahu. Pro ověření byl odebrán vzorek
jemnozrnných fluviálních sedimentů pod
posledním vytyčeným profilem (H/09).

Závěr

Měření gamaspektrometrie uskutečněná
na bývalé lokalitě průzkumné uranové
těžby Harrachov-Rýžoviště přinesla zají-
mavá data o distribuci radioaktivního
materiálu v jemnozrnných fluviálních se-
dimentech. Cílem výzkumu bylo ověření
vlivu uzavřeného uranového těžebního
díla menšího rozsahu na životního pro-
středí, především transportu a množství
radioaktivního materiálu, který by mohl
kontaminovat povrchové vody a půdní
pokryv. Výsledky dvouletého studia po-
tvrdily, že – i když nedochází k bezpro-
střednímu ohrožení – opuštěné důlní dílo
částečně ovlivňuje radioaktivitu v blíz-
kém okolí. Děje se tak především trans-
portem snadno rozpustné a mobilní formy
uranu důlními vodami ve formě koloidů,
které mohou být absorbovány živými or-
ganismy. Během relativně krátké doby
dochází k přemístění kontaminovaného
materiálu (jemnozrnných fluviálních se-
dimentů), který se může akumulovat de-
sítky metrů od zdrojové oblasti (ústí štoly
a haldy). Tyto sedimenty obsahují jak
uran z primárního zdroje zrudnění, tak i
sekundárně uranem znečištěný materiál
s koloidy a organickou hmotou.

Tento výzkum byl financován projektem Mi-
nisterstva životního prostředí ČR „Vlivy těž-
by, úpravy a zpracování nerostných surovin
na životní prostředí“.
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Tabulka 1. Laboratorní stanovení přirozených a umělých radioaktivních prvků v sedi-
mentech

vzorek množství
[g]

eTh
[ppm]

U
[ppm]

eU
[ppm]

K
[%]

137Cs
[Bq.kg–1]

U/eU

Harr A/08 56 4,4 20,8 6 0,16 10 3,467

Harr B/08 73 6,8 83,8 22,5 1,11 133 3,724

Harr C/08 99 4,8 90,7 27,6 1,87 19 3,286

Harr C/09 176 7,8 44,5 19,2 1,97 17 2,318

Harr D/08 175 6,6 49,6 20,6 2,08 18 2,408

Harr E/08 259 11,4 6,8 5,6 2,98 10 1,214

Harr F/08 137 10,8 5,2 5,2 2,92 15 1

Harr G/09 115 3,9 65,3 19,4 2,11 40 3,366

Harr H/09
hrubá frakce

102 2,2 87,9 17,5 1,12 15 5,023

Harr H/09
jemná frakce

62 3,5 134,3 26,5 1,5 24 5,068

Tabulka 2. Geochemická analýza vod [μg.l–1]

vzorek Be Al As Pb Rb+ Sr2+

Har-1 < 0,02 11,5 3,3 < 0,04 < 5 6,5

Har-2 < 0,02 13,7 3,6 < 0,04 < 5 6,4

Har-3 0,03 94,2 2,8 < 0,04 < 5 6,1

Obr. 5. Měsíční srážkové úhrny na stanici Liberec v letech 2007 a 2008 (vyznačeny jsou jednotlivé
etapy měření).




