
Věřili, že si sami vystačí, a tento pocit byl tak silný, že mohl vyvolávat falešný dojem, jako by ani ne-
potřebovali přátelství jiných. 

 

Smolné dovádění 
 
Jak během II. světové války, tak do počátku padesátých let, nebyla světová produkce 

uranu regulována ani poptávkou, ani nabídkou. Těžbu uranu začaly usměrňovat až vytvářející 
se mocensko-politické bloky. 

Až do poloviny padesátých let byly „skvělé“ hos-
podářské výsledky n. p. Jáchymovské doly plně ve vleku 
objemu uskutečňovaných prací. Počáteční snaha rychle 
zvýšit těžbu v revíru se rozeběhla několika směry. 
V první řadě to bylo „natažení“ délky stávajících sled-
ných chodeb a rozšíření objemů vyřizovacích prací na 
všech třech původních důlních závodech, přejmenova-
ných podle idejí francouzské revoluce na Rovnost (dříve 
Werner), Svornost (původní název) a Bratrství (dříve 
Štola saských šlechticů). Osvědčilo se i vyhledávání 
uranových rud na starých haldách, neboť už v druhé 
polovině r. 1946 bylo západně od Rovnosti nalezeno na 
haldě starého Dolu Eliáš přes 200 kg uranové rudy. Ještě západněji, v okolí starých štol Horní 
a Dolní Eva Apfelbaum, byly nalezeny v r. 1947 natolik nadějné indicie, že na nich byla zalo-
žena šachtice, která měla ve svém profilu rudní žílu a byla později rekonstruována na šachtu 
Eva. V letech 1948-1950 proto došlo k vlně velkorysého zakládání nových šachet, z nichž 
některé „překvapivě“ nikdy nepřinesly žádné výsledky. Stálé zvyšování objemů důlních cho-
deb se nezastavilo až do roku 1958, přestože k vyvrcholení produkce došlo už v polovině 
padesátých let. 

 
 

rudní uzel 
celkem prozkoumáno 

mineralizovaných 
struktur (žil) 

 
celkový počet těže-
ných struktur (žil) 

Rovnost stovky > 140 

Barbora-Eva stovky > 110 

Abertamy > 50 27 

Bratrství desítky 25 

Svornost 58 40 

Plavno 86 30 

Panorama 62 31 

 
(podle Veselého, 1986)

 
Se zvyšujícím se počtem horníků vzrůstala i těžba uranové rudy. Zatímco v roce 1945 

byla vytěžena necelá 1 tuna uranu a dalších 30 tun bylo získáno z odvalů a koncentrátů pro 
výrobu barev, v následujícím roce bylo převážně těžbou získáno 18 tun a v roce 1947 již 
šedesát tun uranu. Uvedená množství však stále nestačila pokrýt požadavky SSSR. 

Je vhodné připomenout, že v prvních poválečných letech byla naše země rozhodujícím 
dodavatelem uranu do Sovětského svazu. Počínaje rokem 1947 se významnějším zásobitelem 
stala sovětská okupační zóna v Německu, jejíž produkce uranu byla v dalších letech v porov-

i předválečné haldičky kolem úklonné 
jámy Eliáš poskytly uranovou rudu 



 

nání s Jáchymovem podstatně vyšší. V roce 1947 získali Sověti z okupační zóny 150 tun 
uranu, v roce 1948 již 321 tun a v roce 1949 dokonce 766 tun uranu. 

Proces zvyšování ročních objemů hornických prací začal již v roce 1947, kdy bylo vyra-
ženo 11 407 m chodeb oproti 3 564 m v r. 1946. Růst nezadržitelně pokračoval až do roku 
1957, kdy dosáhl maxima 124 631 m za rok (v roce 1964 již činil pouze 1 893 m). Určitým 
podílem přispívala i ražba jam, která však celkovým objemem zhruba 6 000 m (za léta 1946-
1964) uvedená čísla ovlivnila pouze nepatrně. Tak byl v jáchymovském revíru ve velkém 
měřítku uveden do pohybu mechanizmus, zaštítěný navíc autoritou státního plánu, který spo-
číval v ověřování a oceňování každého výskytu uranových rud důlními díly ať již na povrchu 
nebo v podzemí, a to co nejrychleji. Na povrchu to byly šachty, příp. obnovené staré nebo 
nové štoly, v podzemí pak důlní chodby neomezené délky ve směrech považovaných za na-
dějné. V honbě za uranem bylo v revíru nově vyhloubeno celkem 29 šachet a vyraženo přes 
1 100 km chodeb! Roku 1947 byla např. založena jáma Eduard, r. 1948 jámy Jeroným, To-
máš, Jiřina, Leopold a jáma č. 2 (Eva), r. 1949 jámy Barbora, Nikolaj, obnovena jáma Josef 
(r. 1953 byla prohloubena až na hloubku 490 m), r. 1950 založeny jámy Vladimír, jáma č. 12 
Dolu Rovnost II, jáma č. 14, r. 1951 jáma č. 11 (Adam) Dolu Rovnost II, r. 1952 jáma Barbo-
ra 2-Vršek, r. 1953 jáma Zuzana a r. 1954 jáma Panoráma a šurf č. I a II (Popov). Jámy zalo-
žené v r. 1954 a v r. 1957 (Úklonná jáma a Jan) byly pouze zoufalým pokusem rozšířit revír 
a tím prodloužit jeho životnost. 

 
 

rok 
 

délka chodeb 
(m) 

množství vytěženého 
uranu 

(kg U/m2) 

1946 3 564 4,04 

1947 11 407 3,44 

1948 31 976 2,10 

1949 47 665 2,03 

1950 46 596 3,33 

1951 64 556 4,46 

1952 77 511 5,00 

1953 93 847 5,90 

1954 110 452 5,99 

1955 102 044 7,82 

1956 108 505 7,41 

1957 124 631 6,17 

1958 111 762 6,17 

1959 80 837 7,26 

1960 52 772 10,96 

1961 26 709 10,57 

1962 6 002 19,96 

1963 3 731 20,10 

1964 1 893 51,50 
 

celkem a průměr 1 102 886 6,52 

(podle Pluskala, 1998)



 

Národní podnik Jáchymovské doly se sídlem v Jáchymově byl zpočátku formálně podří-
zen Ústřednímu ředitelství československých dolů, později (po 1. 1. 1956) Ústřední správě 
výzkumu a těžby radioaktivních surovin. Tato ústřední správa měla pravomoc ministerstva 
a řídila ji společná čs.-sovětská komise, správně podléhající přímo předsedovi státní komise 
pro vědecko-technický a investiční rozvoj v předsednictvu vlády ČSR. 

Roku 1950 došlo ke změně organizační struktury. Byly vytvořeny tzv. inspektoráty, 
z nichž tři řídily práce na uranovém ložisku Jáchymov, a to inspektorát I (doly Rovnost, Svor-
nost a Leopold), inspektorát II (Eliáš, Eva, Eduard a Barbora) a inspektorát V (Klement, Bra-
trství a Plavno). Další inspektoráty se nacházely mimo Jáchymov. Roku 1956 byly inspekto-
ráty zrušeny a v n. p. Jáchymovské doly, Jáchymov, vzniklo 10 těžebních závodů (Rovnost I, 
Rovnost II, Eduard, Eliáš, Eva, Barbora, Bratrství, Plavno, Panorama a Abertamy). Zanikl tak 
závod Svornost, který se stal součástí komplexu závodu Rovnost I. 

Největších výtěžků na uranovou rudu bylo dosaženo na žilách A-2 (490 t) v Abertamech 
(nejproduktivnější žíla revíru), Severní Jeroným (432 t), Malá červená (227 t), Švýcar (správ-
ně Schweizer, 180 t), Ypsilon (172 t) a Fluder (167 t) závodu Rovnost I, na žíle č. 25 (278 t) 
a č. 21 (180 t) závodů Barbora-Eva, žíle G (160 t) závodu Bratrství, žíle č. 13 (130 t) závodu 
Plavno. Relativně bohatá byla i žíla D (Panorama) a žíla G-4 (Svornost). Nejvyšší množství 
uranu vyprodukoval závod Rovnost I (3 179 t) a závody Barbora-Eva (1 713 t). Produkce 
ostatních závodů se pohybovala v rozmezí 657 t až 321 tun. Největšího rozvoje uranové těžby 
a největšího objemu důlních děl v Jáchymově bylo dosaženo v letech 1954-1958, kdy zde 
bylo ročně zaměstnáno přes 40 000 pracovníků, z nichž 27 až 18 % tvořili v ězni. Nejvyšší 
počet odsouzených byl nasazen na práce v dolech v letech 1951-1954, kdy jejich procentuelní 
podíl představoval 43-27 % všech pracovníků. Absolutně nejvyšší množství vězňů zde praco-
valo v roce 1953, a to 13 800 osob. 

Vytěžená uranová ruda se dělila na tzv. bohatou rudu (tj. rudu s malým podílem hlušiny, 
která se už na dobývkách ukládala do bedniček) a chudou rudu s velkým objemem hlušiny, 
která se skladovala na hromadách a na gravitačních úpravnách na Dole Bratrství a Eliáš byla 
obohacována. Bohatá ruda byla ukládána do dřevěných beden, o hmotnosti až 130 kg. Rudu 
z jednotlivých dolů vozily automobily na ústřední zkušební oddělení (oddělení technické 
kontroly, OTK) v Horním Žďáru u Jáchymova a odtud putovala vlakem přímo do SSSR. 

Intenzivní hornickou činností byly již 
roku 1958 vyčerpány zásoby uranové rudy 
na Dole Bratrství. Od r. 1959 dochází 
k postupnému omezování průzkumné a tě-
žební činnosti. Roku 1962 byla již naprostá 
většina rudních žil revíru vydobyta a doly 
byly postupně, od 1. 7. 1962, předávány 
závodu pro likvidaci, účelové organizaci 
n. p. Jáchymovských dolů. Těžební činnost 
ustávala, pouze probíhal průzkum komplex-
ního zrudnění (barevné kovy) a mapovací 
práce. Negativní průzkumné práce k ověření 
zásob Ag, Bi, Co a Ni zrudnění si vyžádaly 
vyražení 15 km důlních chodeb a komínů. 
Nebezpečná důlní díla se zavezla a v rámci 
programu zřízení ochranného pásma lázní se 
v důlním poli Svornost vybudovaly železobetonové vodní hráze, které Svornost oddělily od 
dolových prostor sousedních, s ní propojených dolů (Rovnost, Bratrství), neboť okolní důlní 
revíry se samovolně zatopily. Z hald byl vybírán aktivní materiál a byly zalesňovány. 

etiketa z průzkumu komplexního zrudnění na nejnaděj-
nější žíle Geschieber v jámě Svornost 



 

K 1. 4. 1964 byla provedena likvidace 
poslední činné jámy Jeroným v Abertamech 
a Důl Svornost byl předán do užívání česko-
slovenským státním lázním v Jáchymově, 
aby zajišťoval těžbu radioaktivní vody pro 
účely lázeňské. Tímto datem skončilo i po-
slední, bez nadsázky vůbec nejintenzivnější 
údobí dolování rud v Jáchymově, příznačně 
nazvané „obdobím atomovým“. 

Těžební práce v celé historii revíru 
uvedly do pohybu více než 8 000 t uranu 
v rudě. Z toho bylo využito zhruba 7 500 t 
uranu, přičemž n. p. Jáchymovské doly vytě-
žil 7 200 t uranu. 

O situaci v jáchymovském revíru 
v letech 1945-1964 vypovídá i odhad ztrát 
okolo 1 050 tun uranu. Ztráty mají své kořeny v látkovém složení rud, jejich kvalitě 
a v morfologii rudních těles. Na jejich výši mají vliv i zvolené dobývací metody a postup 
zpracování rudniny. Až do roku 1953 byla ruda těžena především přímo na dobývkách, kuso-
vá ruda se ručně vybírala a ukládala do bedýnek (tzv. bedničkování) a zbylý materiál byl buď 
shrnován do komínů se sýpy, nebo se ponechal v základce. Malým mocnostem rudních žil 
byla přizpůsobena i metoda výstupkového dobývání. Technologická šířka dobývky bývala 
1,2 m. Při mocnostech žil kolísajících od několika cm do 0,5 m (mocnosti nad 0,5 m či do-
konce 1 m byly spíše výjimkou), byla kovnatost rudniny zvyšována jejich separátním odtěžo-
váním. Aby se snížily ztráty, byla žilovina obsahující smolinec sestřelována na plachty, ale 
i při selektivních odstřelech žiloviny docházeno ke ztrátám uranové rudniny do základky. 
Kovnatost se tím zvýšila (tzv. „A“ ruda), ale k celkové produktivitě práce to nepřispělo. Ve 
druhé polovině padesátých let, kdy se zlepšovala mechanizace odklizu materiálu, byla 
z některých dobývek vypouštěna základka, surovina odtěžena a upravena na úpravně Nejdek. 

K největším ztrátám docházelo v době, kdy sovětská strana chtěla vytěžit co nej-
rychleji co nejvíce uranu. 

První lžícový lopatový nakladač PML 3 sovětské výroby byl nasazen roku 1948. Mecha-
nické nakládání horniny při ražbě důlních chodeb se rozšiřovalo až po roce 1950. V letech 
1953 a 1954 se začaly užívat při nakládání rubaniny ve vertikálních jámách sovětské naklada-
če, začaly být nasazovány škrabáky a vrátky. Profil šachet s dřevěnou výztuží se v padesátých 
letech ustálil na 10,65 m2. Kromě starých vrtacích Flottmannových kladiv se používalo 
zejména sovětských vrtacích kladiv typu PT-30, PT-33 a PT-29, později i československých 
kladiv typu EDK-60 a VK-21. Výkonným zařízením byly i sovětské drapákové nakladače 
typu BC-1. 

Kovnatost rud, na jiných ložiskách běžně uváděná v %, se na jáchymovský typ žil těžko 
aplikuje. Ukazatelem kvality zrudnění proto byla produktivnost uváděná v kg uranu na žilnou 
plochu (kg U/m2). Pouze několik nejlepších rudních bloků mělo produktivnost více než 10 kg 
U/m2, průměr u deseti nejlepších žil (výše vyjmenovaných) však představoval 1,36 kg U/m2 
(33% podíl na těžbě, celkem 2 427 t). Z dalších 36 nejbohatších zrudněných struktur každá 
poskytla v průměru přes 40 t uranu, což představuje 35% podíl na celkové těžbě (produktiv-
nost 1,17 kg U/m2, celkem 2 480 t). Dalších více než 200 těžených žil se podílelo na těžbě 
32 %, při produktivnosti 0,57 kg U/m2 (celkem 2 293 t). Pro celý jáchymovský revír se pak 
uvádí produktivnost pouhých 0,76 kg U/m2. Zde je vhodné zmínit, že souvislý povlak smolin-
ce (uraninitu) o mocnosti (tloušťce) 1 mm na ploše 1 m2 představuje produktivnost 5,5 kg 

 
vodní hráz, oddělující důlní pole Svornost od důlního 

pole Bratrství (5. p., jáma Svornost, 2002) 



 

U/m2. Na 1 běžný metr vyraženého důlního díla připadlo 6,53 kg uranu (celkem bylo vyraže-
no 1 102 866 m důlních děl a získáno 7 200 t uranu). 

 
 

rok 
 

těžba beze ztrát 
 

(v tunách uranu) 

 
ztráty při těžbě 

 
(%) 

 
těžba plus ztráty 

 
(v tunách uranu) 

 
výše odbytu 

 
(v tunách uranu) 

podíl na celkovém 
vývozu do SSSR 

 
(%) 

1853-1913 150,5 - 150,5 - - 

1914-1938 275,0 - 275,0 - - 

1939-1944 44,0 - 44,0 - - 

1945 0,9 - 0,9 0,9 - 

1946 14,4 - 14,4 18,0 80 

1947 39,3 - 39,3 49,0 100 

1948 67,4 - 67,4 93,0 90,5 

1949 96,9 - 96,9 113,0 76,8 

1950 155,4 46,1 288,4 175,0 72,5 

1951 288,0 44,2 516,1 306,9 58,4 

1952 387,7 24,8 515,5 411,1 50,9 

1953 554,2 15,1 652,8 548,0 47,5 

1954 662,3 9,0 727,8 649,0 41,7 

1955 798,5 8,2 869,8 777,0 37,7 

1956 804,6 8,2 876,4 764,0 32,1 

1957 769,5 10,7 861,3 759,0 27,6 

1958 690,6 6,4 738,0 713,0 24,4 

1959 587,2 7,9 637,6 673,0 22,5 

1960 578,9 5,5 612,7 584,0 19,2 

1961 282,4 5,1 297,6 273,0 9,5 

1962 119,8 6,5 128,1 112,0 3,8 

1963 - - - 75,0 2,6 

1964 - - - 97,0 3,4 

1946-1962 6 873,0 - 7 940,1 7 189,0 - 

1853-1964 7 539,5 - - - - 

 
produkce a odbyt uranu z jáchymovského revíru podle Macourka a Čumrdy (1963) a Pluskala (1992)

 
 


