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adská spoločnosť Tournigan nedávno 
erejnila ďalšie podrobnosti o plánovanej 
žbe uránu na Jahodnej pri Košiciach.  
ac ako deväťdesiat strán dlhý dokument, 

ktorý si Tournigan objednal vo firme ACA Howe 
International na základe kanadských zákonov 
regulujúcich činnosť ťažobných spoločností, 
obsahuje nielen detailné informácie o prebiehajúcich 
prieskumoch, ale aj predbežný projekt na ťažbu 
uránu vrátane rozpočtu a popisu použitých 
technológií.  

 
Prieskum 

 
Prieskum lokality Čermeľ-Jahodná uskutočňuje 

Tournigan na základe povolenia vydaného 21. marca 
2005 Ministerstvom životného prostredia. Jeho 
platnosť je obmedzená na dobu štyroch rokov. 

Ložisko objavila spoločnosť Uránový prieskum, 
ktorá v rokoch 1985-1991 uskutočnila 53 vrtov 
v celkovej dĺžke 17 000 metrov. Vtedy získané 
informácie nie sú dostatočne kvalitné, pretože vrty sa 
odkláňali od smeru a vzorky horniny boli značne 
porušené. V roku 2005 Tournigan uskutočnil tri 
hlboké diamantové vrty v celkovej dĺžke 1365 metrov 
(uskutočnila ich firma Geo Technical Consulting of 
Bratislava).  

Analýza výsledkov dospela k odhadu, že na 
Jahodnej sa nachádza 1 256 088 ton uránovej rudy 
s koncentráciou 0,56 % čistého uránu. Ložisko 
uránovej rudy na Jahodnej má tvar šikmej dosky 
s rozmermi cca 500 x 500 metrov, jej hrúbka je asi 
2,5 metra. Celý útvar má značný sklon (horná časť 
60°, spodná 45°) a leží 250 až 650 metrov pod 
povrchom.  

Doteraz nevyjasnenou otázkou sú geologické 
zlomy prechádzajúce ložiskom, ktoré posúvajú 
jednotlivé segmenty ložiska desiatky metrov od seba. 
Doporučuje sa uskutočniť ďalší prieskum 
a upresnenie, pretože by to mohlo viesť až 
k neťažiteľnosti časti zásob. 

V tomto roku pokračuje Tournigan s ďalšími 
prieskumnými vrtmi. Od mája do augusta sú na 
mieste dve vrtné súpravy s plánom uskutočniť vrty 
v celkovej dĺžke 5000 metrov.  

Nová štúdia ďalej tvrdí, že pred zahájením 
ťažby bude potrebné presnejšie zmapovať stav 

ložiska hustou sieťou vrtov vo vzdialenostiach po 50 
metroch.  Štúdia upozorňuje, že uskutočnenie týchto 
vrtov z povrchu by znamenalo súhrnnú dĺžku 85 000 
metrov vrtov pri nákladoch 7,6 miliónov USD  
(cca 228 miliónov korún). Preto doporučuje 
mapovanie uskutočniť podzemným prieskumom,  
kde by sa pri nižších nákladoch odhadovaných na  
4,9 miliónov USD (147 miliónov korún) vybudovali 
prístupové štôlne a vrty by sa uskutočňovali priamo 
v podzemí. Ich súhrnná dĺžka by potom bola iba  
39 000 metrov. 
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Vybudovanie podzemných šácht (šikmý vstup 
v celkovej dĺžke 2900 metrov, ďalej 500 metrov 
horizontálnych chodieb a 350 metrov vysoká vetracia 
šachta) by síce stálo ďalších 5,5 miliónov dolárov, ale 
stavali by sa tak, aby sa následne mohli využiť aj pri 
ťažbe uránu.   

 
Ťažba 

 
Analýza niekoľkých variantov rýchlostnej ťažby 

konštatuje, že optimálny objem ťažby uránovej rudy 
vychádza na 100 000 ton ročne. To by umožnilo 
vyťažiť ložisko asi počas desiatich rokov.  

S technologického hľadiska sa počíta s tým,  
že časť nepotrebnej horniny sa bude drviť, miesiť 
s cementom a ako betón zalievať naspäť pod zem. 
Tým sa zároveň vytvorí pevný strop nad 
nasledujúcim, hlbším podlažím ťažby, pretože 
hornina v okolí ložiska je nesúvislá a nedostatočne 
pevná. 

Pod zem by mala viesť hlavná vstupná šachta 
s prierezom 5x5 metrov a sklonom 10 %. Jednotlivé 
poschodia by boli vo vertikálnej vzdialenosti  
50 metrov. Počíta sa so 4 až 5 odstrelmi denne, 
každý z nich by mal uvoľniť asi 80 ton horniny.  

Na ochranu pracovníkov pred vysokými 
koncentráciami radónu v šachtách majú slúžiť dva 
veľké vetracie kompresory. Kontaminovaný vzduch 
by sa vyfukoval na povrch cez vodnú clonu s tým, že 
táto voda by sa odvádzala do uránového odkaliska.  

Plán počíta s 12 rokmi prevádzky (asi 2 roky 
prípravy šácht a 10 rokov samotnej ťažby.) Počas 
nich by bolo v dole zamestnaných 27 až 32 baníkov, 
4 vedúci, 6 pracovníkov betonárky, 6 údržbárov  
a 9 technikov. Celkovo by teda ťažba uránu vytvorila 
na dobu desiatich rokov 51 až 57 pracovných miest.  



Ťažba uránu na Jahodnej, leto 2006 

Tabuľka počtu pracovných miest v prípade 
prevádzky uránového dolu (zo štúdie ACA Howe 
International, str. 25) 

 
 
Štúdia ďalej prináša podrobný výpočet využitej 

techniky a investičných nákladov, vrátane odhadu 
ekonomickej návratnosti. Vyplýva z nej mimo iného, 
že uránovú rudu by si spracoval sám Tournigan, 
pretože aj tu je uvedený výpočet potrebného 
zariadenia a jeho nákupná cena. 

Každý rok by sa podľa štúdie vyťažilo 
a spracovalo 100 tisíc ton uránovej rudy, ďalej 98 až 
135 tisíc ton nepotrebnej horniny. Výroba konečného 
produktu – oxidu uránu, tzv. „žltého koláča“ – by 
dosiahla objem 383 ton ročne.  

Zásadnou informáciou je dvojitá zmienka 
o spracovaní uránovej rudy, ktoré je zdrojom 
hlavných rizík pre zdravie a životné prostredie.  
Zo štúdie jednoznačne vyplýva, že spracovanie 
rudy by uskutočňovala sama firma Tournigan. 
Špekulácia o tom, že by sa vyťažená ruda odvážala 
na spracovanie do zahraničia, je teda nepravdivá.  

Analýza konštatuje, že pri lúhovaní uránovej 
rudy kyselinou sírovou by bola jej spotreba  
cca 300 kg kyseliny na tonu rudy. Preto sa navrhuje 
uprednostniť tlakové lúhovanie v hydroxidoch  
tzv. karbonátovou metódou. Na spracovanie jednej 
tony uránovej rudy z Jahodnej sa potom odhaduje 
spotreba 20 kg alkalickej žeraviny, 50 kg sódy,  
5 kg peroxidu a 80 kWh elektrickej energie. (celkovo 
sa má takto spracovať viac ako milión ton rudy).  
Je tu aj konkrétny súpis strojov a zariadenia, ktoré 
Tournigan za účelom spracovania rudy bude musieť 
nakúpiť a koľko za ne zaplatí. 
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Spracovanie uránovej rudy produkuje milióny 
litrov toxických a rádioaktívnych kalov, ktoré sa 
ukladajú do odkalísk. To, že odkalisko a teda aj 
spracovanie rudy bude v bezprostrednej blízkosti 
dolu, vyplýva zámer odvádzať vodu znečistenú 
vetraním vzduchom zo šachiet na odkalisko  
(viz str. 24 štúdie). 

Otázkou teda je, na ktorom mieste bude 
podzemná šachta ústiť a kde by sa teda odkalisko 
nachádzalo. Hoci to nie je nikde vyslovene uvedené, 
z informácií nepriamo vyplýva, že vstup do dolu bude 
situovaný 2,5 až 3 kilometre od dobývacieho 
priestoru na Jahodnej. Vzhľadom na geometriu by to 
malo byť približne južným smerom, čo potvrdzujú aj 
niektoré neoficiálne vyjadrenia pracovníkov projektu. 
Ďalším nepriamym dôkazom je i fakt, že práve 
južným smerom sa v trojkilometrovej vzdialenosti 
nachádza nevyhnutná dopravná infraštruktúra: cesta.  
 
 

Z niekoľkých nepriamych informácií je teda 
zjavné, že ako najpravdepodobnejšie miesto 
vstupu do dolu, a teda aj budúceho odkaliska,  
je v oblasti, kde leží Nižný a Vyšný Klatov.  

 
Schéma budúceho dolu (zo štúdie ACA Howe 
International, str. 70) 

 
 

 
 

Na Jahodnej nejde zďaleka už iba o prieskum 
ložiska. Tournigan v novembri 2005 požiadal 
obvodný krajský úrad o územné povolenie (tzv. 
určenie dobývacieho priestoru), ktoré by otvorilo 
dvere výstavbe samotného dolu. Naviac citovaná 
expertíza navrhuje uskutočniť pokročilé fázy 
výskumu z podzemných šachiet, ktoré by sa už stali 
základom budúceho dolu.  

Z najnovšej štúdie, ktorá prináša už niekoľko 
konkrétnych podrobností o podobe plánovanej ťažby 
naviac vyplýva, že by sa v regióne uránová ruda 
spracovávala, čo prináša ďalšie obrovské riziká.  

Organizácie Greenpeace je preto odhodlaná 
zabrániť tomuto projektu, ktorý by zdevastoval 
zachovalú prírodu a ohrozil zdravie i životy 
obyvateľov Košíc a okolia. Môže sa nám to 
podariť, pokiaľ spojíme svoje sily. Obráťte sa 
prosím na nás!  
 
Kontakt:  Jan Beránek 

tel.: 0905 745 879 
email: jan.beranek@greenpeace.sk
www.greenpeace.sk 
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