
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov lokalizované 
v hloubce 550 m pod povrchem slouží Správě úložišť radioak-
tivních odpadů jako testovací lokalita pro hodnocení chování 
horninového prostředí v hloubce odpovídající předpokládané 
hloubce hlubinného úložiště VJP a RAO. Podzemní pracoviště 
se nachází v katastru obce Bukov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj 
Vysočina, Česká republika. Jako podobná zařízení tohoto typu 
využívá již existující infrastrukturu podzemního díla.

Podzemní prostory jsou lokalizovány v jižní části uranového ložiska 
Rožná, 12. patro jámy B-1.  Probíhající a připravované experimentální 
činnosti jsou zaměřeny na pochopení procesů souvisejících s dlou-
hodobou bezpečností hlubinného úložiště a demonstrace technické 
proveditelnosti.

Koncept podzemních výzkumných pracovišť má v  oblasti výzkumu 
a vývoje hlubinného úložiště důležitou roli. Ve světě dlouhodobě fun-
gují podobná zařízení jako například laboratoř Grimsel ve Švýcarsku, 
nebo Äspö ve Švédsku. Tato pracoviště poskytují od šedesátých let 
minulého století data v  oblasti porozumění procesům odehrávající 
se v horninovém masívu, testování robustnosti inženýrských bariér 
a  v  neposlední řadě také důležitá data pro bezpečnostní rozbory. 
Neméně důležitou částí výzkumů je také odvození příslušných me-
todik studia nebo výchova vysoce kvalifikovaných expertů. Získaná 
data a zkušenosti pak mají významnou roli v procesu výběru lokalit 
pro umístění hlubinného úložiště a  jejich hodnocení, optimalizace 
inženýrsko-technických a  stavebních postupů a  v  neposlední řadě 
významné zvýšení odborné úrovně národních programů a zapojení 
do mezinárodní spolupráce.

1. Fáze výstavby (2013–2017)

2. Charakterizace (2015–2017)

Výstavba podzemního výzkumného pracoviště Bukov byla za-
hájena v roce 2013, plně dokončena v roce 2017. V průzkumné 
fázi byl vyražen přístupový překop BZ-XIIJ. Následovala vrtná 
kampaň pro upřesnění geologické stavby a  výběru hornino-
vých bloků. Ve třetí fázi byly vyraženy vlastní laboratorní pro-
story pro experimenty.  Při výstavbě laboratorních prostor byla 
použita metoda obrysových trhacích prací, která umožnila razit 
dílo ve vysoké kvalitě. Podzemní dílo se skládá z přístupového 
překopu BZ-XIIJ, tří vrtných komor, laboratorního překopu, 
čtyř zkušebních komor pro testy. Zkušební komora ZK-3S je 
zaměřena na interakční experimenty, ZK-3J na studium koroze 
a chování jílových materiálů, ZK-2 na dynamiku proudění pod-
zemní vody a ZK-1 na difúzní procesy.

Cílem projektu Komplexní geologická charakterizace pro-
stor byl popis horninového prostředí PVP Bukov pro umístění 
jednotlivých experimentů. Dále byla získána data, která jsou 
jedinečná při otevření horninového masívu v  podzemí. Díky 
projektu se podařilo interpretovat vývoj některých parametrů 
horninového prostředí s hloubkou. V rámci řešení byly studo-
vány následující oblasti: geologická stavba, geotechnické vlast-
nosti, hydrogeologické vlastnosti, seismicita, transportní vlast-
nosti hornin, geologický a geomechanický model pracoviště.

Projekt PVP Bukov se skládá ze tří fází: 

PVP Bukov



3. Experimentální program
(2017– výstavba laboratoře na finální lokalitě)

Výsledky prováděných experimentálních prací budou sloužit 
jako podklady pro hodnocení horninového masívu a  chování 
procesů v hloubce úložiště s ohledem na technickou provedi-
telnost a bezpečnost hlubinného úložiště. Obsah výzkumného 
programu je rozdělen do následujících bodů:

ku v  PVP Bukov postupně tvořena síť testovacích vrtů vybavených 
multipakry pro provádění hydraulických testů a  stopovacích zkou-
šek. Veškeré testy budou doprovázeny modelovacími aktivitami, kdy 
bude tvořen a  postupně zpřesňován geologický a  hydrogeologický 
model zájmového bloku horniny, který bude využíván pro vývoj mo-
delovacích nástrojů a simulaci prováděných testů.

VEP 4 – Inženýrské bariéry pro HÚ
Činnosti tohoto okruhu jsou zaměřeny na ověření charakteristik ma-
teriálů úložného systému a  obalových technologií. Cílem je určení 
rychlosti jejich degradace a vzájemných interakcí v reálných podmín-
kách HÚ. V realizaci je například projekt Interakční fyzikální modely 
in-situ v PVP Bukov (2017-2021). Projekt je zaměřen na studium vzá-
jemných interakcí mezi materiály inženýrských bariér HÚ a na jejich 
interakce s horninovým prostředím a podzemní vodou. Konkrétně se 
jedná o realizaci deseti fyzikálních modelů umístěných do vrtů. Pět 
modelů je určeno pro studium interakcí za přirozené teploty a druhá 
část pro studium interakcí při zvýšených teplotách, a to až do 200 °C. 
V  přípravě je také projekt zaměřený na výzkum korozní odolnosti 
kandidátních materiálů pro UOS v granitoidním prostředí a vlivu ko-
roze těchto materiálů na vlastnosti bentonitu.

VEP 5 – Vliv realizace podzemních děl HÚ na horninové prostředí 
Experimentální okruh je zaměřen především na popis rozsahu a cha-
rakteru zóny porušené (EDZ) a ovlivněné (EdZ) metodami výstavby 
podzemních prostor HÚ. Pilotní projekt na PVP Bukov byl realizován 
již při výstavbě podzemního díla (Vznik a monitoring EDZ při výstav-
bě PVP Bukov). Jeho cílem bylo získat nezbytná data z hlediska vzni-
ku a vývoje EDZ a horninové klenby ve spojení s výstavbou podzem-
ního díla. Znalost chování EDZ a horninové klenby v hloubce může 
přinést cenná data, která umožní správným způsobem popsat vliv 
použitých báňských prací na vznik a vývoj EDZ a optimalizovat navr-
hovaná technická řešení. V přípravě je rozsáhlejší projekt zaměřený 
na tuto problematiku.
 
VEP 6 – Technologické postupy výstavby HÚ
Při výstavbě HÚ bude nutné použít některé technologické postupy, 
které vyžadují speciální metodologie nepoužitelné ve standardních 
komerčních ražbách. Jedná se o  speciální rozpojovací nebo vrtné 
práce. Činnosti v této oblasti budou tedy zaměřeny na vývoj nových 
konstrukčních postupů výstavby podzemních děl z hlediska jejich ča-
sové a finanční optimalizace.

VEP 7 – Demonstrační experimenty
V  rámci tohoto okruhu budou realizovány komplexní experimenty 
testující chování prvků úložného systému v reálném měřítku a pod-
mínkách odpovídajících HÚ. U takových experimentů je kladen důraz 
na testování technologií pro manipulaci, konstrukci experimentál-
ních modelů a zároveň monitoring procesů.

VEP 1 – Charakterizace a tvorba geovědních modelů horninového 
prostředí
Tato oblast zahrnuje aktivity zaměřené na sběr popisných geologic-
kých dat, jejich uložení do databází a interpretace ve formě 3D mo-
delů a vývoj obecných metod popisu horninového prostředí. V rámci 
této oblasti aktuálně probíhá projekt Získání dat z hlubokých hori-
zontů dolu Rožná (2017-2019). Náplní prací je získání prostorových 
geologických dat z 12. až 24. patra dolu Rožná I. Laboratorní i in-situ 
práce jsou zaměřené zejména na vývoj geotechnických parametrů 
horninového masívu a  jeho porušení s  hloubkou, charakteristiku 
EDZ, nebo určení homogenních horninových bloků a  jejich detailní 
popis. Cílem projektu je posun v pochopení vlivu významnějších tek-
tonických zón na porušení horninového masívu pro účely lokalizace 
a bezpečnosti lokality HÚ. 

VEP 2 – Dlouhodobý monitoring horninového prostředí
Tato oblast zahrnuje testování a vývoj metod dlouhodobého moni-
toringu procesů probíhajících v hloubce HÚ. Aktuálně jsou v řešení 
následující projekty:
• Mikrobiologický screening PVP Bukov a dolu Rožná (2017-2019).

Účelem projektu je odlišení antropogenních mikrobiálních spole-
čenstev a původního osídlení, nebo identifikace kritických taxonů 
pro degradaci materiálů HÚ.

• Hydrogeologický a hydrochemický monitoring podzemních a důl-
ních vod v prostoru PVP Bukov (2018-2022). Tento projekt sledu-
je v  dlouhodobém měřítku vývoj vydatnosti a  změny chemizmu 
horninového bloku od povrchu do teoretické hloubky úložiště za 
účelem ověření vlivu podzemní stavby na hydrogeologický režim 
lokality. Projekt poskytuje data pro kalibraci stávajících hydrogeo-
logických modelů potenciálních lokalit HÚ. 

• Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a  dolu Rožná 
(2018-2022). Tento projekt si klade za cíl popis případných pohybů 
na křehkých strukturách (zlomech) a jejich interpretaci ve vztahu 
k převládajícímu napětí v horninovém masívu. 

• Dlouhodobé monitorování horninového masivu v  PVP Bu-
kov nedestruktivními geofyzikálními metodami (2018-2022).  
Předmětem tohoto projektu je instalace a testování systému, který 
využívá geoelektrické a  seismické vlastnosti masívu a  umožňuje 
dlouhodobé monitorování změn těchto vlastností v bezprostřed-
ním okolí podzemního díla. Soustava zařízení obsahuje systém 
pro elektrickou odporovou tomografii a  sestavu pro seismická 
měření.

VEP 3 – Proudění podzemních vod a transport radionuklidů
Tento experimentální okruh je zaměřen na výzkum proudění pod-
zemních vod a transportu radionuklidů v horninovém prostředí HÚ, 
včetně testování a verifikace modelovacích nástrojů. V stádiu přípra-
vy jsou projekty zaměřené na porozumění advektivnímu transportu 
látek v puklinových systémech krystalinických hornin nebo výzkum 
difúzních transportních procesů z puklin do neporušené horninové 
matrice. V rámci těchto projektů bude ve vybraném horninovém blo-
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