
Otázky a odpovědi

Hlubinné úložiště bude sloužit k bezpečnému 
uložení všech radioaktivních odpadů, které 
v České republice vznikly a vzniknou a které není 
možné uložit do povrchových a přípovrchových 
úložišť. Funguje na základě systému 
geologických a inženýrských bariér, které se 
navzájem doplňují. 

Proč hlubinné úložiště?

Česká republika je zemí, která využívá jadernou energii. Hlu-
binné úložiště je považováno za nejbezpečnější řešení, jak lépe 
izolovat vysokoaktivní odpady od životního prostředí. Nejde 
jen o odpady z elektráren, ale třeba také výzkumu nebo zdra-
votnictví. Odpady, které budou v hlubinném úložišti uloženy, 
budou pocházet pouze z České republiky.

Přípravou hlubinného úložiště se zabývá řada vyspělých zemí. 
Nejdále jsou nyní ve Finsku, jejich budoucí úložiště Onkalo se 
nachází na poloostrově v Botnickém zálivu. I pokud by produ-
centi přistoupili k přepracování a dalšímu využití vyhořelého 
jaderného paliva, hlubinné úložiště bude nutné postavit. 
Žádné technologie totiž nejsou bezodpadové.

Jak bude zajištěna bezpečnost úložiště?

Zajistit maximální možnou bezpečnost při výstavbě hlubinné-
ho úložiště, během manipulací s radioaktivními odpady i po 
celou dobu jejich uložení, je pro nás prioritou. Uděláme maxi-
mum pro to, aby ukládané odpady neovlivnily životní prostředí 
a nepředstavovaly hrozbu pro současné ani budoucí generace.

Bezpečnost je zajištěna vlastní horninou, tedy 500 metry 
neporušeného horninového masivu a kombinací inženýrských 
bariér. Každá má velmi přesné požadavky na životnost, napří-
klad ukládací kontejner musí vydržet až stovky tisíc let. 

Základním systémem je tedy kombinace přírodních a uměle 
vytvořených bariér proti únikům radionuklidů. Hornině pomá-
háme uměle vytvořenými překážkami – samotným ukládacím 
obalovým souborem, v němž bude materiál umístěn, jílovým 
těsněním, kterým tento ukládací soubor bude obklopen, nebo 
vysokopevnostním betonem.

Jak bude úložiště vypadat?

Většina komplexu se bude nacházet v podzemí. Nadzemní 
areál chceme co nejlépe zakomponovat do krajiny, aby nena-
rušoval ráz okolí. Projekt výstavby úložiště projde procesem 
EIA, který zhodnotí rizika dopadů na životní prostředí a navrh-
ne opatření, jak je minimalizovat. Cílem je vybudovat bezpeč-
né úložiště, což zahrnuje maximální ochranu lidí a životního 
prostředí. Budeme usilovat o co nejmenší dopady na stávající 
podobu území, na kterém bude úložiště postaveno. Finální po-
doba úložiště bude předmětem jednání s obcemi. Chceme, aby 
povrchový areál byl citlivě začleněn do krajiny a aby co největší 
část provozu byla pod zemí. 

Jak velkou část podzemí úložiště zabere?

Úložiště je ve srovnání s jinými podzemními díly (například 
doly) relativně malé dílo s důmyslným systémem ukládacích 
chodeb. Mělo by se rozkládat na ploše 2 až 3 kilometrů čtve-
rečních pod povrchem.

Jak bude vypadat povrchový areál?

Bude se jednat o stavbu srovnatelnou s průmyslovými areály, 
které již existují na celém území České republiky. Podle zpraco-
vaných studií se velikost nadzemního areálu pohybuje řádově 
okolo 20 hektarů. Záleží ovšem na podmínkách v lokalitě, např. 
na morfologii terénu i na dopravně-obslužných možnostech, 
jak bude nadzemní areál situován. Důležitá jsou i specifická 
environmentální omezení, jako například povětrnostní pod-
mínky nebo krajinný ráz.
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Na základě jakých kritérií doporučila SÚRAO 
4 lokality?

Při nedávném procesu hodnocení, jehož výsledkem bylo 
doporučení 4 lokalit, byla zvolena kombinace 13 kritérií. Dají 
se rozdělit do tří skupin: bezpečnost, vliv na životní prostředí 
a technická proveditelnost. Na základě těchto kritérií jsme 
doporučili čtyři lokality pro případné další práce.

Hlubinné úložiště je jaderné zařízení s povrchovým a podzem-
ním areálem; spadá proto pod působnost jaderné a báňské 
legislativy, pozemního stavitelství a environmentálních vlivů 
a musí splňovat veškeré relevantní požadavky z těchto oblastí. 

Podrobná kritéria najdete zde: 
https://www.surao.cz/kriteria-vyberu-lokalit/

Jak ovlivní úložiště život obyvatel a co mohou 
obce očekávat?

Nejvíce při výstavbě. Bude probíhat samotná těžba, odvoz 
rubaniny a další práce, uděláme ale všechno pro to, aby zásah 
do běžného chodu obcí byl minimální, a to i v porovnání s ob-
dobnými stavbami. 

Obcím, na jejichž katastru bude stanoveno průzkumné území, 
náleží ze zákona příspěvek, který mohou využít podle svých 
potřeb na rozvoj obce. Až bude vybrána finální lokalita, 
pak každá obec ve finální lokalitě dostane z jaderného účtu 
jednorázově příspěvek 60 milionů korun. Každý další rok až 
do doby, než se úložiště spustí, bude dostávat další jednotky 
milionů korun ročně. Každá obec ve finální lokalitě by tak měla 
být v roce 2065, kdy by mělo úložiště začít fungovat, bohatší 
o stovky milionů korun. Zákon myslí i na poplatky za provoz 

a ukládání radioaktivního materiálu, což jsou v tomto případě 
řádově další stovky milionů po celou dobu provozu úložiště.

Neohrozí nám geologické práce nebo úložiště 
pitnou vodu?

Problematice vodních zdrojů se intenzivně věnujeme, voda 
hrála hlavní roli v několika kritériích, podle kterých byly 
lokality hodnoceny. Je naprosto samozřejmé, že SÚRAO při 
svém postupu dodržuje a bude dodržovat veškeré požadavky 
právních předpisů týkající se ochrany vodních zdrojů tak, aby 
nemohlo dojít k jejich ohrožení. Jsme si vědomi důležitosti 
jejich ochrany.

Budou se muset lidé stěhovat ze svých domovů 
jako například v minulosti v případě přehrad?

Ne, s tímto postupem se nepočítá. 

Jaká pozitiva může úložiště přinést?

Úložiště je otázka společenské zodpovědnosti za něco, co 
sami využíváme a produkujeme. Na příkladu ze zahraničí, 
třeba z Finska nebo Francie, víme, že úložiště znamená pro 
daný region také velký rozvoj. Pojí se s ním mnoho pracovních 
příležitostí, v lokalitě bude poptávka po řemeslech, přinese 
podnikatelské příležitosti i poptávku po stravování či ubytová-
ní. Budou posíleny obecní rozpočty, zlepší se také infrastruktu-
ra nebo služby.

O problematice hlubinného úložiště se můžete více dozvědět i na internetových 
stránkách SÚRAO. Zveřejňujeme na nich i odborné technické zprávy, které nám slou-
ží také k tomu, abychom znali všechna rizika, která se s výstavbou a provozem pojí, 
a mohli se jich vyvarovat. Rizika netajíme, ale pracujeme s nimi. Pokud byste měli 
jakékoliv otázky, obraťte se na nás, naši odborníci jsou připraveni se jim věnovat.
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