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Člověk žije s radioaktivitou statisíce let. V posledních dvou staletích se ji navíc 
naučil využívat i ve svůj prospěch. V medicíně, energetice a řadě dalších oborů 
jsou radioaktivní prvky klíčovou součástí mnoha unikátních a nenahraditelných 
technologií. Při jejich aplikaci ovšem vznikají nežádoucí odpady, které je třeba 
bezpečně oddělit od životního prostředí. Radioaktivní odpady dělíme podle místa 
vzniku, největší skupinu z hlediska objemu i aktivity tvoří tzv. provozní odpady 
z jaderné energetiky. Druhou skupinu radioaktivních odpadů pak tvoří takzvané 
institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či 
výzkumu.

Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je jejich
vhodná úprava a uložení tak, aby byla zajištěna jejich izolace od všech složek
životního prostředí.

Základní informace
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Bratrství

Richard

V roce 2019 oslavilo 
úložiště již 55 let 
bezpečného provozu.



Ukládání 
radioaktivních odpadů
Hlavním kritériem při ukládání radioaktivních 
odpadů je ochrana člověka a životního prostředí
Ukládání radioaktivních odpadů je konečným krokem v posloupnosti pečlivě kontro-
lovaných činností. Celý proces začíná sběrem a tříděním radioaktivních odpadů, poté 
následuje jejich zpracování a úprava, které jsou závislé na druhu a kategorii odpadů. 
Po technické úpravě se odpady přepravují do příslušného úložiště. Smyslem všech 
těchto činností je ochrana člověka a životního prostředí. Radioaktivní látky, které by 
při špatném nakládání mohly znamenat ohrožení pro živé organismy, nelze zničit. 
Proto je třeba radioaktivní odpady izolovat od životního prostředí na tak dlouhou 
dobu, dokud se v důsledku samovolných procesů radioaktivní látky nepromění na 
látky pro okolí nezávadné. Právě tomuto účelu — tedy izolaci radioaktivních odpadů 
na potřebnou dobu — úložiště slouží.
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Vlastní odpady se umísťují do stolitro-
vých sudů a ty se poté vkládají do sudů 
o objemu 216 litrů. Prostor mezi oběma 
sudy se zaplňuje betonem, čímž vzniká 
okolo menšího sudu s odpadem 5 cm 
silná ochranná vrstva. Stěna vnějšího 
sudu je z obou stran pozinkovaná a zven-
ku natřená antikorozním nátěrem, který 
chrání uložené sudy před vnějšími vlivy. 
Každý sud je pečlivě označen a jeho de-
tailní dokumentace obsahuje informace 
o původu a způsobu zpracování, složení 
radionuklidů, hmotnosti atd.
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Sud 216 l

Sud 100 l

Beton třídy 28

Radioaktivní odpad

Beton třídy 25

Ochranný nátěr

Označení obalové jednotky

Nízko a středněaktivní odpady vznikají kromě 
jaderných elektráren také při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v průmyslu, zdravotnictví, 
výzkumu apod. Právě pro tento typ odpadů slouží 
úložiště Richard.

Celkový objem využívaných prostor 
dolu Richard II přesahuje 19 000 m3. Ka-
pacita ukládacích komor je 10 250 m3, 
v současné době je naplněna zhruba 
z 80 %. V úložišti probíhá rekonstrukce 
a stabilizací okolních prostor dojde 
k navýšení jeho kapacity.



V souladu s atomovým zákonem jsou náklady 
spojené s provozem úložiště Richard hrazeny 
z tzv. jaderného účtu, do něhož přispívají 
provozovatelé jaderných elektráren. Původci 
hradí poplatek za každý uložený m3 odpadu. Jeho 
výše je dána nařízením vlády. Finanční prostředky 
shromážděné na jaderném účtu mají sloužit právě 
k pokrytí nákladů na bezpečné uložení. Správcem 
jaderného účtu je Ministerstvo financí, finanční 
prostředky na činnost SÚRAO jsou vynakládány na 
základě schváleného rozpočtu a plánu činnosti.

Provoz úložiště je hrazen
z jaderného účtu

Provozovatel jaderných elektráren 
odvádí v roce 2019:
55 Kč za každou vyrobenou MWh 
elektrické energie

Ostatní původci odvádějí v roce 2019 
částku za uložení radioaktivního odpadu 
v cca 216l obalovém souboru:
33 189 Kč

K 31. 12. 2018 bylo na jaderném účtu
28,4 mld. Kč 
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Příjem, kontrola a ukládání
na úložišti Richard
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Institucionální nízko a středněaktivní odpady, které se zde 
ukládají, musí splnit tzv. podmínky přijatelnosti úložiště Richard, 
které stanovuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který 
také dbá na jejich dodržování. Po důkladné kontrole dokladů ke 
každému obalovému souboru a po fyzické kontrole nákladu je 
mohou specialisté Správy úložišť přijmout k uložení.

1 2

3

1 Nákladní auto producenta odpadů vjíždí do areálu 
úložiště Richard.

2 Nejdříve proběhne kontrola průvodní dokumentace 
a nákladu.

3 Po vjezdu do areálu se náklad připraví k vykládce.
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V souladu s atomovým zákonem 
jsou náklady spojené s provozem 
všech úložišť hrazeny z jaderného 
účtu, původce platí za uložení m3 
odpadu.

4

6

7

5

4 Sud po sudu se vysokozdvižným vozíkem vykládá 
z auta.

5 Následují kontrolní měření dávkového příkonu na 
povrchu a hmotnosti jednotlivých sudů.

6 Pokud všechny parametry splňují podmínky při-
jatelnosti, mohou být sudy s odpady přemístěny do 
podzemních prostor úložiště. 

7 Nakonec je každý sud uložen na přesné místo 
v ukládací komoře úložiště Richard a jeho pozice je 
zaznamenána do ukládacího listu.



Úložiště Richard je zbudováno 
v prostorách bývalého 
vápencového dolu

Sudy s upraveným radioaktivním odpadem, které
splňují všechny podmínky schválené Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost (mezi ně patří
například způsob zpracování, hmotnost
sudu nebo aktivita obsažených radionuklidů),
jsou transportovány do ukládací komory.
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Pod vrchem Bídnice u Litoměřic se těžil 
vápenec již od první poloviny 19. století. 
Vápenec zde tvoří v hloubce 70−80 m pod 
povrchem asi 5 m silnou vrstvu. Úložiště 
tvoří malá část bývalého důlního kom-
plexu Richard I, II a III, který má více než 
40 km chodeb a překopů. Úložiště bylo 
vybudováno v subhorizontální desce 
jílovitého vápence o mocnosti cca 5 m. 
Nadloží i podloží důlního komplexu je 
tvořeno nepropustnými slínovci, jejichž 
mocnost přesahuje 50 m. Pod slínovci 
jsou jemnozrnné pískovce. Úložiště se 
nachází nad hladinou podzemních vod 
a je klasifikováno jako podpovrchové.

Pro vybudování vlastního úložiště byly 
využity prostory dolu Richard II, které 
byly dalšími hornickými pracemi v letech 
1960−1964 rozšířeny do dnešní podoby. 
Obslužné chodby úložiště jsou 6−8 m 
široké a jejich výška se pohybuje v roz-
mezí 3−4 m. Stabilita chodeb je zajištěna 
železobetonovými rámy ve tvaru roze-
vřeného obráceného lomeného U. Stěny 
obslužné chodby jsou pokryty stříkaným 
betonem – takzvaným torkretem. V pod-
laze, zpevněné betonem, je umístěna 
důlní kanalizace s průběžnými retenč-
ními jímkami. Kanalizace ústí do vnější 
retenční jímky. Podél obslužné chodby 
o celkové délce 630 m jsou vybudovány 
jednotlivé ukládací komory, které jsou 
zabezpečeny vstupními železobetonový-
mi výztužemi. Odvětrání prostoru úloži-
ště je zajištěno ventilátorem. V úložišti je 
po celý rok stabilní teplota (cca 10 °C).



Lokalita Richard má zajímavou historii
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V letech 1943−1944 si Německo vybralo 
toto místo pro podzemní tovární výrobu 
firmy Auto Union A. G. Chemnitz (výroba 
komponentů a součástek k motorům 
Maybach − typ HL 230) a koncernu 
Osram. Stavba výrobních prostor v pod-
zemí dostala krycí označení Richard. Na 
rozsáhlém stavebním projektu pracovali 

Smyslem ukládání radioaktivních odpa-
dů je ochrana životního prostředí před 
nežádoucími vlivy radioaktivního záření. 
Aby se vyloučily jakékoliv pochybnosti 
o plnění tohoto cíle, je nutné lokalitu úlo-
žiště a jeho nejbližší okolí monitorovat. 
Proto k úložišti patří i systém hlubinného 
a povrchového monitorování. Poža-
davky na radiační monitorování plynou 
přímo z atomového zákona a příslušné 

Vlivy úložiště na životní prostředí se pečlivě monitorují

uvěznění horníci, zedníci, betonáři, elek-
trikáři, instalatéři a další řemeslníci, kteří 
byli na stavbu vybráni z jiných táborů pro 
svou odbornost a přemístěni sem. Zcela 
dokončit se podařilo jen několik hal, 
do nichž umístil své provozy německý 
koncern Auto Union. Konec války zastihl 
podzemí v různém stadiu stavebních 

vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Plánování a provádění všech 
kontrol a měření se provádí v souladu 
s programem monitorování, schváleným 
tímto úřadem. Radiační monitorování 
zahrnuje monitorování osob, pracovní-
ho prostředí, odcházejících důlních vod 
a okolí úložiště. Vzhledem k důlní povaze 
úložiště se vedle radiačního monitorová-
ní provádějí i geotechnická a hydrogeo-

úprav. Od zcela dokončených výrobních 
hal až po chodby, kde probíhaly teprve 
rozšiřovací hornické práce. Po odvezení 
veškerého zařízení koncem roku 1945 
zde Čížkovické cementárny a vápenky 
obnovily těžbu vápence.

logická měření, která potvrzují stabilitu 
důlního díla. Z dosavadních výsledků 
monitorování vyplývá, že provoz úložiště 
radioaktivních odpadů Richard odpovídá 
všem bezpečnostním kritériím, jež byla 
stanovena Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost, a veškeré hodnoty měře-
ných veličin nepřesahují povolené limity.
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Zkušebna obalových 
souborů
Areál úložiště se rozkládá na ploše 16 ha. 
Součástí povrchového areálu úložiště 
Richard je provozní budova, informační 
středisko, laboratoř a také akreditovaná 
zkušebna obalových souborů a radioak-
tivních látek zvláštní formy. Obalové 
soubory se využívají k přepravě a ukládá-
ní radioaktivních látek a také některých 
typů radioaktivních odpadů. Jedním 
z požadavků, kterým musí schválené 

obalové soubory vyhovět, je zachování 
integrity při pádu z výšky několika
metrů. A právě k těmto testům trans-
portních obalů slouží testovací jeřáb. 
Zkušebna obalových souborů Litoměřice 
provádí zkoušky obalových souborů pro 
radioaktivní zásilky typu IP-2, IP-3, A a B 
a zkoušky radioaktivních látek zvlášt-
ní formy, tak jak jsou požadovány pro 
přepravu nebezpečných látek. Zkušebna 

provádí zkoušky požadované vyhláškou 
č. 317/2002 Sb., a to např. zkoušku po-
střikem vodou, zkoušky volným pádem 
ze 1,2 m a 9 m, zkoušku tlakem, zkoušku 
průrazem, pádovou zkoušku a pád na 
tyč, zkoušku drcením 500kg deskou, 
tepelnou zkoušku a zkoušku ponořením. 
Integritu zádržného systému ověřuje 
radiační a vakuová bublinková zkouška.

pádová zkouška

zkouška těsnosti

tepelná zkouška

1

2

3



V ČR jsou v současnosti v provozu
3 úložiště
Kromě úložiště Richard spravuje SÚRAO v České republice ještě další dvě úložiště – 
Dukovany přímo v areálu stejnojmenné jaderné elektrárny – a Bratrství poblíž města 
Jáchymov.

Úložiště Dukovany zabírá plochu 
1,3 hektaru a tvoří ho betonové 
jímky vybudované na povrchu. Je 
určeno k ukládání nízkoaktivních 
odpadů pocházejících z provozu 
obou českých jaderných elektrá-
ren. Svým charakterem není a ani 
nebude používáno ke skladování 
nebo ukládání vyhořelého jader-
ného paliva. Úložiště bylo uvedeno 
do provozu v roce 1995, je to tedy 
nejmladší české úložiště. 

Úložiště Dukovany

Úložiště Bratrství – Jáchymov
Úložiště Bratrství se nachází v části 
bývalého uranového dolu stejného 
jména poblíž Jáchymova. Úložiště 
je v provozu od roku 1974 a je ur-
čeno výhradně pro odpady pochá-
zející ze zdravotnictví, průmyslu či 
výzkumu, které obsahují přírodní 
radionuklidy.
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Správa úložišť radioaktivních 
odpadů (SÚRAO)

SÚRAO byla zřízena k 1. 6. 1997 Minister-
stvem průmyslu a obchodu jako státní 
organizace. Od 1. ledna 2001 je Správa ve 
smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. orga-
nizační složkou státu. Předmět činnosti 
Správy upravuje atomový zákon.

Za bezpečné ukládání všech radioak-
tivních odpadů v České republice je 

Naším úkolem je bezpečné ukládání radioaktivních 
odpadů, dosud vyprodukovaných i budoucích, 
v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost 
a radiační ochranu člověka i životního prostředí. 

zodpovědný stát. Na základě původního 
atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) 
byl bezpečný provoz úložišť a ukládání 
radioaktivních odpadů svěřen SÚRAO. 

Do konce roku 1991 se nakládáním 
s radioaktivními odpady a jejich koneč-
ným uložením zabýval Ústav pro výzkum, 
výrobu a využití radioizotopů. Od roku 

1992, kdy byla úložiště zprivatizová-
na, prováděli tyto činnosti jeho právní 
nástupci – NYCOM, a. s., následně ARAO, 
a. s. Na základě původního atomového 
zákona byla úložiště převedena na stát 
a bezpečný provoz úložišť a ukládání 
radioaktivních odpadů bylo svěřeno 
SÚRAO. 
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Mezi nejdůležitější činnosti Správy úložišť 
radioaktivních odpadů patří zajišťování 
provozu úložišť nízko a středněaktivních 
odpadů. Spravujeme všechna úložiště 
radioaktivních odpadů v ČR:

— úložiště institucionálních odpadů 
Richard u Litoměřic;
— úložiště Dukovany, určené k ukládání 
provozních odpadů z jaderné energetiky;
— úložiště Bratrství, určené k ukládání 
nízko a středněaktivních odpadů s obsa-
hem přírodních radionuklidů.

Koordinujeme také všechny práce, které 
směřují k přípravě a výstavbě hlubinného 
úložiště vysokoaktivních odpadů a vyho-
řelého jaderného paliva.

Informační střediska:
SÚRAO, Praha
Úložiště Richard, Litoměřice
Úložiště Bratrství, Jáchymov
Úložiště Dukovany, Rouchovany
Bystřice nad Pernštejnem

Kromě toho monitorujeme vliv úložišť 
na okolí, vedeme evidenci převzatých 
radioaktivních odpadů a jejich původců. 
V neposlední řadě koordinujeme výzkum 
a vývoj v oblasti nakládání s radioaktivní-
mi odpady, jejíž nedílnou součástí je také 
úzká vědecko-výzkumná spolupráce a vý-
měna informací na mezinárodní úrovni.



V roce 2019 vydala SÚRAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

www.surao.cz


