
  
 
 

DOTAZ: 

 
„Dobrý den, podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o informace ve 
věci těžby uranu na území bývalého Československa: 
 

1) Odkdy dokdy byl uran těžen a vyvážen? 
2) Jaké množství ho bylo vytěženo a vyvezeno do SSSR? 
3) Byl vyvážen i do jiných zemí? 
4) Jakou finanční hodnotu by vyvezený uran do SSSR měl dnes? 
5) Jakou finanční částku zaplatilo SSSR naší zemi za obdržený uran? 
6) Byl vyvážen i do jiných zemí? 
7) Kolik lidí při těžbě uranové rudy zahynulo? 
8) Kolik lidí se na následky ozáření léčilo?  
9) Kolik lidí skončilo v invalidním důchodu? 

Byla pozůstalým a postiženým vyplacena finanční náhrada, či obdrželi příplatek k důchodu?“ 
 
POSKYTNUTÁ INFORMACE: 
 
Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) jako povinný subjekt ve smyslu                   
§ 2 odst. 1 InfZ obdržel dne 1. září 2022 Vaši žádost o poskytnutí následujících informací ve 
věci těžby uranu na území bývalého Československa: 
 

1. Odkdy dokdy byl uran těžen a vyvážen? 

2. Jaké množství ho bylo vytěženo a vyvezeno do SSSR? 

3. Byl vyvážen i do jiných zemí? 

4. Jakou finanční hodnotu by vyvezený uran do SSSR měl dnes? 

5. Jakou finanční částku zaplatilo SSSR naší zemi za obdržený uran? 

6. Byl vyvážen i do jiných zemí? 

7. Kolik lidí při těžbě uranové rudy zahynulo? 

8. Kolik lidí se na následky ozáření léčilo?  

9. Kolik lidí skončilo v invalidním důchodu? 

10. Byla pozůstalým a postiženým vyplacena finanční náhrada, či obdrželi příplatek 

k důchodu? 

ÚSTR výše uvedenými informacemi bohužel nedisponuje, protože téma těžby uranu se na 
ÚSTR nikdy nezpracovávalo. Ohledně tohoto tématu se doporučuji obrátit na památník 
Vojna a na Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, kde bylo téma v minulosti 
zpracováváno a vyšla k tématu publikace. 
 
 



Siwiecova 2 

130 00 Praha 3 

Tel.: +420 221 008 220, 322 

E-mail: sekretariat@ustrcr.cz 

www.ustrcr.cz 


