
Tisková zpráva do Měsíčníku Libereckého kraje k průběhu 
kulatého stolu a diskuse na téma „Možnosti těžby uranu v MRG Podralsko“

V Mikroregionu Podralsko se diskutovalo o otázkách spojených s těžbou uranu

Mikroregion  Podralsko  v rámci  realizace  projektu  „Start  místní  Agenty  21  v Mikroregionu Podralsko“ 
uspořádal v pondělí 12.1.2009 „kulatý stůl“  k otázkám spojeným s možností těžby uranu v Podralsku a 
Podještědí.  Celý  projekt  je  zaměřen  k podpoře  aktivit  směřujících  k udržitelnému  rozvoji  území 
mikroregionu a byl podpořen z  Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky 
k zavádění místní Agendy 21.

Diskusní fórum se stalo cennou a dosud ne zcela běžnou možností setkání a výměny názorů široké škály 
subjektů v území, kterých se problematika těžby uranu bezprostředně dotýká. Nejprve seznámil přítomné se 
širšími souvislostmi řešení energetických potřeb státu tajemník Nezávislé energetické komise Úřadu vlády 
ČR, Ing. Hynek Beran, poté pohovořil o světových zásobách uranu a možnostech těžby Dr. Ing. Jan Slezák, 
expert na radioaktivní suroviny. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Mgr. Pavel Kavina, PhD. 
přednesl informace k Surovinové strategii České republiky s vazbou na využívání ložisek uranu a zástupce 
Ministerstva  životního  prostředí  ČR  RNDr.  Martin  Holý  promluvil  o  ochraně  nerostného  bohatství 
z hlediska zdrojů uranu v ČR. 

Po úvodním bloku prezentací převzali slovo odborníci ze státního podniku DIAMO, konkrétně Mgr. Pavel 
Veselý, hlavní geolog a Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel  odštěpného závodu Těžba a úprava uranu. Přítomní 
byli seznámeni s realizací likvidačních prací po těžbě uranu na ložiscích Hamr a Břevniště a rozsáhlou 
sanací  horninového  prostředí  po  chemické  těžbě  uranu  na  ložisku  Stráž  a  celkovým  odstraňováním 
negativních následků po průzkumné činnosti v oblasti České křídové tabule. Jako poslední přednášející 
vystoupil RNDr. Jiří Fiedler z firmy Aquatest a.s. s přednáškou na téma „Možnosti obnovení těžby uranu 
z hlediska regionální hydrogeologie“. Konfrontace energetických priorit s prioritou ochrany životadárných 
vodních zdrojů a nebezpečí jejich znehodnocení vedla podle reakcí účastníků k uvědomění si rozsáhlých 
souvislostí řešené problematiky a širšímu zamyšlení nad otázkami spojenými s těžbou uranu.

Po dvou přednáškových blocích následovala  živá  diskuse,  ve které  se  vyjasňovaly otázky k časovému 
horizontu,  způsobu a možnostem budoucí  těžby v daném území.  Odborníci  zodpovídali  četné dotazy a 
prezentovali své názory i současné poznatky technologií umožňující šetrnější způsoby těžby než ty, které 
byly využívány doposud. Svým dílem do diskuse přispěli i zástupci občanského sdružení Naše Podještědí, 
kteří tradičně hájili především zájmy občanů a zdejšího životního prostředí. 
„Z  daných  informací  vyplynula  skutečnost,  že  bychom  se  v blízké  budoucnosti  nemuseli  obávat 
drastických  zásahů  do  zdejší  přírody,  a  případná  těžba,  dojde-li  k ní  vůbec,  bude  pravděpodobně  věcí 
dalších generací“, řekl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer . 

Diskuse  se  zúčastnil  také  RNDr.  Vít  Příkaský,  náměstek  hejtmana  pověřený  vedením  resortu 
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, který ve svém příspěvku 
vyjádřil  přesvědčení  o  užitečnosti  tohoto  diskusního  fóra  jako  příležitosti  setkání  širokého  spektra 
představitelů  subjektů  v území,  z nichž  každý  přispívá  svým  pohledem  a  svojí  odborností  k řešení 
závažných skutečností formujících každodenní život obyvatel regionu. „Možná těžba je samozřejmě velmi 
závažný problém, kraj se však určitě bude podílet na jeho řešení“ zdůraznil RNDr. Příkaský na závěr.  

V rámci celého projektu „Start  místní  Agendy 21 v Mikroregionu Podralsko“ probíhá celá  řada aktivit 
přispívajících  k prohlubování  vztahu  občanů  mikroregionu  k území,  kde  žijí,  a  k jejich  zapojování  do 
správy věcí veřejných, což významně  přispívá k rozvoji území při respektování a prosazování principů 
udržitelného  rozvoje.  Podrobnější  informace  o  místní  Agendě  21  a  zmíněném  projektu  lze  nalézt  na 
internetových odkazech www.ma21.cz a www.podralsko.info.cz,      

Zpracováno dne 19.1.2009
Ing. Ivana Ptáčková – OHRREPRV KÚLK 
RNDr. Jiřina Vargová – koordinátor MA21 v MRG Podralsko
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