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Seznam textových příloh:  
Výňatky z českých a mezinárodních předpisů, přímo souvisejících s diskutovanou tématikou: 

1. Vyhláška SÚJB č. 215/1997 Sb., o kritériích na umisťování jaderných zařízení a velmi 
významných zdrojů ionizujícího záření 

2. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 
3. Zákon 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů  
4. Vyhláška 300/2005, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 

Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 
v podzemních prostorech 

5. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

6. Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých dalších zákonů 
7. SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví 

rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem 

8. Geologické úložiště radioaktivních odpadů (Geological Disposal of Radioactive 
Waste), IAEA Safety Series, Safety Requirements, WS-R-4 

9. Vyhodnocení lokalit pro jaderná zařízení (Site Evaluation for Nuclear Installations), 
IAEA Safety Series, Safety Requirements, NS-R-3, 2003 

10. Úložiště radioaktivních odpadů (Disposal of Radioactive Waste), IAEA Safety 
Standards, Specific Safety Requirements, SSR-5, 2011 

11. Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů (Geological Disposal Facilities 
for Radioactive Waste), IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-14, 2011 

12. Meteorologická a hydrologická rizika při vyhodnocování lokalit pro jaderná zařízení 
(Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) 
IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-18, 2011 

13. Monitorování a kontrola úložišt radioaktivních odpadů (Monitoring and Survreillance 
of Radioactive Waste Disposal Facilities), IAEA Safety Standards, Specific Safety 
Guide, SSG-31, 2014 

14. Společná Úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem 
a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady 

 

Seznam grafických příloh:  
Obr. 1 Vymezení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Kraví hora  
 se souřadnicemi x, y 

Obr. 2 Okolí lokality Kraví hora – vlivy důlní činnosti a vrtná prozkoumanost 
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Abstrakt 
Studie porovnává legislativu ČR a EU ohledně hodnocení poddolovaných území jako 
potenciální lokality pro umístnění hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů 
a vyhořelého jaderného paliva. V současné době neexistuje v ČR ani EU jednoznačný 
legislativní rámec na umístnění hlubinného úložiště, a je tedy třeba vycházet z kombinací 
požadavků a řešení jednotlivých oblastí (báňské legislativy, podzemního stavitelství, ochrany 
životního prostředí, jaderné legislativy). V praxi se zohledňují doporučení dokumentů IAEA 
(Safety Standards) a jiných mezinárodních institucí, které jsou jistým vodítkem pro řešení 
této problematiky. V studii jsou zhodnoceny části relevantních zákonů a vyhlášek ČR 
a doporučení mezinárodních institucí (IAEA, EURATOM) ohledně výběru vhodné lokality.   

Klíčová slova  
legislativa, poddolovaná území, hlubinné úložiště, horninový masiv, radioaktivní odpady 

 

 

 

Abstract 
The study compares the legislation of the Czech Republic and European Union regarding the 
assessment of the undermined areas as the potential locality for a deep geological repository 
of high level radioactive waste and spent fuel. Currently it doesn´t exist any conclusive 
legislation framework for the emplacement of the repository and thus the siting should be 
based on the combination of the requirements and answers of individual topics (mining 
legislation, underground construction, protection of the environment, nuclear legislation). In 
practice, recommendations in the IAEA documents (Safety Standards) and in other 
international institutions serve as a certain guide for solving of this issue. The study judges 
the relevant parts of the laws and decrees of the Czech Republic and recommendations of 
international institutions (IAEA, EURATOM) concerning the selection of the suitable locality.  

 

Keywords 
legislation, undermined areas, geological repository, rock massif, radioactive waste 
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1 Úvod  

Rozhodnutí MŽP ze dne 20. října 2015 o stanovení průzkumného území Kraví hora (č. j. 
2092/560/14, 73273/ENV/14, GEO 4/2013), pro ověření homogenní přírodní geologické 
struktury – horninového bloku s vhodnými geotechnickými vlastnostmi pro navazující 
průzkumně-geologické práce (PÚZZZK), stanovuje pro organizaci provádějící geologický 
průzkum doplňující podmínky. Tato studie byla zpracována pro splnění podmínky č. 5, a to:  

„Z hlediska poddolování území organizace zpracuje před zahájením prací na projektu 
geologických prací krátkou studii srovnávající platný právní stav našich a unijních předpisů, 
aby nemohlo dojít ke zmaření státních investic v rámci navrženého průzkumu. Uvedenou 
studii předá MŽP a o jejím obsahu bude prokazatelně informovat účastníky řízení.“   
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2 Přístup ke zpracování srovnávací studie, specifikace 
prověřovaných oblastí 

Zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany je předmětem právních ujednání 
uzavřených mezi zeměmi Evropské unie i s dalšími zeměmi mimo Evropskou unii. 
K základním dokumentům patří Úmluva o jaderné bezpečnosti, kterou ČR ratifikovala v r. 
1995 a která vstoupila v platnost 24.10.1996, a která sleduje zejména následující cíle:  

• dosáhnout na celém světě vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a udržovat 
ji zlepšením opatření a mezinárodní spolupráce, včetně případné technické 
spolupráce v oblasti bezpečnosti; 

• vytvořit a udržovat účinnou ochranu před potenciálním radiologickým rizikem 
v jaderných zařízeních s cílem chránit jednotlivce, společnost a životní prostředí před 
škodlivými účinky ionizujícího záření vycházejícího z tohoto zařízení;  

• předcházet haváriím s radiologickými důsledky a zmírňovat důsledky případných 
havárií.  

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při 
nakládání s radioaktivními odpady, která vstoupila v ČR v platnost 18. 6. 2001, se zaměřuje 
na dosažení a udržení celosvětové vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 
jaderným palivem a radioaktivními odpady pomocí rozšíření vnitrostátních opatření 
a mezinárodní spolupráce. 

Po mezinárodních smlouvách tvoří další důležitý pramen komunitárního práva sekundární 
právo. K sekundárnímu právu náleží závazné právní akty - nařízení, směrnice a rozhodnutí. 
Dále jsou v Úředním věstníku Evropské unie zveřejňovány též dokumenty nezávazné 
informativní povahy - sdělení, doporučení, komunitární programy. Řada takto vzniklých 
dokumentů je následně přejímána do národní legislativy jednotlivých zemí.  

V současné době není v ČR ani v EU vytvořen jednoznačný legislativní rámec týkající 
se požadavků na umístění HÚ, a je tedy nutné vycházet z kombinace požadavků 
jednotlivých oblastí, které ale ne vždy pokrývají specifické potřeby HÚ. V daném případě je 
proto třeba zohlednit i nadnárodní dokumenty (v tomto případě doporučení IAEA), které 
mohou být určitým vodítkem (viz kap. 3.2 Legislativa Evropské unie a doporučení IAEA [5]-
[14]). V dlouhodobém horizontu, v jakém se pohybuje příprava a realizace HÚ, lze očekávat, 
že v návaznosti na stupeň poznání mohou nadnárodní doporučení být postupně 
implementována do národní, případně evropské legislativy. 

Hlubinné úložiště je stavbou, která v sobě z hlediska legislativních požadavků zahrnuje 
několik oblastí – zejména oblast báňské legislativy, pozemního stavitelství, jaderné 
legislativy a ochrany životního prostředí.  

Při výběru lokality a staveniště areálu HÚ lze vycházet z úvahy, že HÚ tvoří dva areály - 
povrchový a podzemní. Staveniště povrchového areálu HÚ, který je stavbou s omezenou 
životností, musí vedle podmínek územně plánovací dokumentace splňovat požadavky 
vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. na umisťování jaderných zařízení a velmi významných 
zdrojů ionizujícího záření. Důležitým momentem je vlastní technický design úložiště. 
To znamená, jaké objekty budou součástí povrchového nebo přípovrchového areálu; zda 
součástí bude překládací uzel, včetně horké komory, tedy jaderné zařízení IV. kategorie. 
V případě, že překládací uzel/horká komora budou umístěny jinde, mohou být na povrchový 
areál aplikovány mírnější požadavky.  
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Pro výběr horninového masivu, který má základní význam pro realizaci HÚ, nejsou zatím 
v české ani unijní legislativě uvedena konkrétní kritéria pro výběr horninového prostředí. 
Pro hodnocení bezpečnosti je jako základní kritérium stanovena pouze časově neomezená 
mezní hodnota individuální dávky jedince z kritické skupiny obyvatel. To však neznamená, 
že by této důležité problematice nebyla věnována dostatečná pozornost. Probíhá celá řada 
výzkumných projektů, do kterých jsou zapojeny mezinárodní instituce a které jsou 
kofinancovány i z EU zdrojů. Požadavky na bezpečnost HÚ v  ČR jsou součástí jednotlivých 
příslušných studií od zahájení přípravy HÚ. Požadavky na umístění HÚ jsou dokumentovány 
v řadě studií, počínaje referenčním projektem. Nejaktuálnějším dokumentem SÚRAO je 
metodický pokyn "Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro umístění 
hlubinného úložiště" z 05/2015. 

Podle atomového zákona se vhodnost lokality pro HÚ prokazuje v řízení k povolení umístění 
(§ 9 odst. (1) písm. a)). Hlavním dokumentem tohoto průkazu je zadávací bezpečnostní 
zpráva, jejíž náplň a zpracování upravuje metodický návod SÚJB z roku 2004 “Postup 
zpracování bezpečnostní zprávy pro povolení umístění úložiště radioaktivních odpadů”. 
Vyhláška SÚJB č. 215/1997 Sb. v § 6 rovněž ukládá prokazatelně doložit výsledky a rozbory 
cílených šetření a průzkumů provedených v daném území, případně získané 
z archivovaných podkladů, údajů a informací o šetřeních a průzkumech uskutečněných 
v minulosti, pokud takovéto podklady v průběhu času prokazatelně neztratily svou hodnotu.  

Soulad s legislativními požadavky, a tím i poskytnout průkaz o vhodnosti výběru lokality, 
je tedy třeba podložit technickým hodnocením, které musí vycházet ze znalosti místních 
poměrů. Je třeba vycházet z již zpracovaných studií a archivních podkladů a rovněž 
z nových, cíleně zadaných prací.  

Podle návodu SSG-14 (IAEA, 2011) by měly být shromážděny místně specifické informace 
o lokalitě a horninovém prostředí. Tzn., že je nutné naplánovat a provést terénní průzkumné 
práce (mapovací práce, geofyzikální měření, vrtné práce, průzkumné práce prováděné 
hornickým způsobem a řadu laboratorních rozborů). Výsledkem těchto průzkumů by měl být 
soubor reálných dat o lokalitě (geologických, hydrogeologických, geochemických 
a environmentálních), který bude využitelný pro bezpečnostní hodnocení dané lokality. 
Na základě tohoto hodnocení pak bude možné posoudit vhodnost dané lokality. 

Pro lokalitu Kraví hora a blízkou oblast Skalka byly zatím zpracovány následující technické 
studie: 

• Zhotovení digitálních map geologické, vrtné a geofyzikální prozkoumanosti (2009); 
• Skalka - digitální účelové geologické mapy (2010); 
• Vybrané petrofyzikální vlastnosti hornin lokality Skalka (2010); 
• Hydrogeologická charakteristika jižní části uranového ložiska Rožná se zřetelem 

na umístění HÚ na lokalitě Kraví hora a 3D Model ložiska Olší a jižní části ložiska 
Rožná (2011); 

• Zhodnocení existujících geologických a dalších informací z území mezi ložisky Rožná 
a Olší z hlediska vymezení horninového masivu potencionálně vhodného 
pro vybudování hlubinného úložiště (2011); 

• Lokalita Kraví hora - Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště 
(2011); 

• Ověření geotechnické a hydrogeologické stability zájmového území mezi ložisky 
Rožná a Olší (2013). 
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3 Rešerše platných českých a unijních předpisů 
z hlediska poddolování a umístění hlubinného úložiště 

3.1 Česká legislativa 

Z hlediska působnosti atomového zákona jsou požadavky na umístění jaderného zařízení 
dány prováděcí vyhláškou SÚJB č. 215/1997 Sb. a vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb.  

Podle Metodického pokynu SÚJB BN-JB-1.14 “Interpretace kritérií pro umisťování jaderných 
zařízení a návrh jejich průkazů” budou v daném případě podstatné body § 4 h), i), n), o) vyhl. 
SÚJB č. 215/1997 Sb. 

Podle bodu h) je vylučujícím kritériem výskyt současných nebo předpokládaných deformací 
povrchu pozemku pro umísťování a v užší lokalitě v důsledku těžby plynu, ropy, vody nebo 
hlubinného dobývání nerostů, využití technologií rozpouštění (loužení a jímání) či čerpání 
nerostných surovin, které mohou ohrozit stabilitu horninového masivu v podloží, případně 
i nadloží stavby. Smyslem kritéria je zejména vyloučit destabilizaci povrchu následkem těžby. 
V podmínkách ČR se jedná například o možnost vzniku poklesových kotlin.   

Tento bod úzce souvisí s dalšími body dotýkajícími se výskytu a případně těžby nerostných 
surovin s negativními dopady na umístění jaderného zařízení - viz bod n) a o) vyhl. SÚJB 
č.215/1997 Sb.. Dle požadavku SÚJB, uvedeného v metodickém pokynu, má stavebník na 
základě rešerší archivních materiálů uložených v ČGS a z mapového serveru ČGS doložit, 
že v užší lokalitě v minulosti taková těžba s uvedenými riziky pro umístění jaderného zařízení 
neprobíhala. 

Podle metodického pokynu SÚJB BN-JB-1.14 se pozemkem pro umisťování rozumí území 
navržené pro umístění objektů jaderného zařízení. Obvykle jde o pozemek o velikosti 
cca 1 km² (zdrojem pro tuto hodnotu je doporučení IAEA SSG-9). Užší lokalitou je ve smyslu 
vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku, navrženého pro 
umisťování. 

Podle bodu i) je vylučujícím kritériem výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě, která v době 
provozu zařízení nebo pracoviště prokazatelně povede ke změně náklonu současného 
povrchu pozemků vybraných pro umísťování v rozsahu přesahujícím stanovené 
technologické požadavky.  

Podle metodického pokynu SÚJB BN-JB-1.14 mají být tímto kritériem hodnoceny pomalé 
(creep) deformace povrchu území v důsledku vyklenování, boulení a poklesu celých 
morfostrukturních jednotek reliéfu (duktilní tektonika). Jde zejména o to, aby jaderné zařízení 
nebylo umístěno tam, kde lze očekávat změnu těchto pomalých pohybů. Tento bod může být 
v bezpečnostní zprávě pokryt odkazem na následující vylučující kritéria. Náklon může být 
způsoben třemi mechanismy: 

1. tektonicky aktivním zlomem (vylučující kritérium f)); 
2. následkem svahových pohybů či přítomností prosedavých zemin (vylučující kritérium 

g)); 
3. následkem těžby či čerpání vody (vylučující kritérium h)). 

Podle bodu n) § 4 vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. je vylučujícím kritériem výskyt staré důlní 
činnosti v užších lokalitách, kde hrozí důsledky poddolování, průvaly důlních vod a bořivé 
účinky velkých důlních eventuálně horských otřesů. 



Studie srovnávající platný právní stav našich 
a unijních předpisů 

Evidenční označení: 

SURAO TZ 9/2015 
 

 12 

Pojem stará důlní činnost se v české legislativě přímo nevyskytuje, nejbližším pojmem 
je staré důlní dílo. Tím se ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., § 35 rozumí důlní dílo 
v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce 
neexistuje nebo není znám. 

Obecně jsou důlní díla (bez legislativní definice) rozdělována na důlní díla v provozu a důlní 
díla opuštěná. Důlní díla v provozu jsou díla, kde probíhá činnost (těžba nebo uzavírání 
a likvidace). Tato díla mají svého provozovatele nebo vlastníka, který je odpovědný za 
projevy své činnosti do okolí. Důlní díla opuštěná jsou taková důlní díla, kde neprobíhá 
žádná činnost. Přesto je nutné v případě negativních projevů vlivů těchto důlních děl 
(poklesy, propady, apod.) tyto sanovat a, nebo napravovat. Opět je na odpovědnosti 
vlastníka, případně provozovatele tyto činnosti provést. Protože existuje řada důlních děl 
historických, kde není možné vlastníky nebo provozovatele zjistit, přebírá tuto odpovědnost 
na sebe stát prostřednictvím MŽP. Taková důlní díla jsou definována v horním zákoně jako 
stará důlní díla (§ 35). 

Z výše popsaných důvodů je tudíž nutné chápat pojem stará důlní činnost v širším kontextu 
opuštěných důlních děl, což prakticky znamená veškerá ukončená důlní činnost. Obdobně 
pak je nutné respektovat i pozůstatky po průzkumných činnostech charakteru důlních děl, 
která nebyla převedena do aktivní těžby. 

Smyslem kritéria je v rámci užší lokality vyloučit území s výskytem staré hornické činnosti, 
jejíž dopady by mohly mít vliv na stabilitu stavby. Tento bod úzce souvisí s dalšími body (h), 
o)) dotýkajícími se výskytu a těžby nerostných surovin. Dle požadavku SÚJB, uvedeného 
v metodickém pokynu, má stavebník na základě rešerší materiálů uložených v ČGS doložit, 
že na území užší lokality v minulosti taková těžba s uvedenými riziky pro umístění jaderného 
zařízení neprobíhala. 

Podle bodu o) § 4 vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. je vylučujícím kritériem výskyt těžby surovin 
v užších lokalitách, která by měla nepříznivé dopady na výstavbu a provoz zařízení nebo 
pracoviště. 

Smyslem tohoto kritéria je v rámci užší lokality vyloučit území s výskytem současné těžební 
činnosti, jejíž dopady by mohly mít vliv na výstavbu a provoz jaderného zařízení. 
Dle požadavku, uvedeného v metodickém pokynu SÚJB, má stavebník doložit, že na území 
užší lokality tyto aktivity neprobíhají. 

V seznamu citované literatury na konci vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. jsou uvedeny české 
předpisy včetně ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Tato i obdobná norma 
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území se zabývá především 
zakládáním pozemních či liniových staveb a není přímo pro problematiku hlubinných úložišť 
VJP a RAO zcela využitelná.  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v § 2, odst. (1) 
uvádí, že v jeho působnosti není nakládání s radioaktivními odpady. Ukládání radioaktivních 
odpadů je v české legislativě podchyceno v atomovém zákoně (zákon č. 18/1997 Sb.) a jeho 
prováděcích předpisech. 

S ohledem na změny s přechodem na harmonizované normy v rámci působnosti EU, se 
často stávající normy nahrazují novými, nebo jsou transformovány. Obecně pro oblast 
navrhování platí celý soubor normových předpisů označovaný jako Eurokód (EC), který je 
rozdělen do skupin podle oblastí náplně. 
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Prováděcí vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., § 52, klade na úložiště radioaktivních odpadů, 
kromě obecných požadavků pro jaderná zařízení a pracoviště IV. kategorie, takové 
požadavky, aby úložné prostory úložiště byly chráněny proti obousměrnému průsaku vod 
a do uzavření úložiště byl vyloučen dlouhodobý kontakt uložených radioaktivních odpadů 
s vodou, úložiště bylo chráněno proti záplavě a zatopení vodami, zejména srážkovými nebo 
důlními. Systém sledování úložiště a jeho okolí musí, kromě požadavků pro monitorování, 
poskytovat dostatečný přehled o případném vniknutí vody do úložiště při jeho zaplňování 
a úniku radionuklidů z úložiště do okolního prostředí; přitom tento systém nesmí snižovat 
těsnost a celistvost úložiště. Je-li součástí úložiště odvodňovací systém, musí být postaven 
tak, aby nedošlo k jeho ucpání nebo zanesení. Jestliže přesto dojde k průniku vod 
do úložných prostorů úložiště při jeho zaplňování, musí být zajištěno jejich odčerpání 
a bezpečné nakládání. Správná funkce odvodňovacího systému je nejméně jednou za rok 
kontrolována po celou dobu provozu úložiště. Splnění požadavků na radiační ochranu při 
uložení radioaktivních odpadů musí být prokázáno v bezpečnostních rozborech možných 
následků uložení radioaktivních odpadů. Bezpečnostní rozbory musí prokazatelně 
a věrohodně na základě znalostí o místě, kde má být úložiště postaveno, zhodnotit rizika 
přicházející v úvahu v provozním období a v období po uzavření úložiště. Z bezpečnostních 
rozborů jsou odvozeny podmínky přijatelnosti k ukládání radioaktivních odpadů. 
Optimalizační mezí pro bezpečné uložení radioaktivních odpadů je efektivní dávka 0,25 mSv 
za kalendářní rok pro jednotlivce z kritické skupiny obyvatel. 

Z hlediska působnosti báňské legislativy je třeba vzít v úvahu zákony 44/1988 Sb. (horní 
zákon), 61/1988 Sb. (o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), 62/1988 
Sb. (o geologických pracích), včetně jejich relevantních prováděcích předpisů. Tyto zákony 
se vzájemně doplňují a vytváří ucelený celek. 

HÚ je ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. (horního zákona) ve znění pozdějších předpisů dle § 
34, odst. 1, písm. b) zvláštním zásahem do zemské kůry. Zvláštní zásahy do zemské kůry 
jsou dle zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle § 2, písm. f) hornickou 
činností.  

Určité specifikum této skutečnosti je v tom, že se na zvláštní zásah do zemské kůry přímo 
nevztahují § 35 (Stará důlní díla) či § 40 (Důlní vody) horního zákona (viz § 34, odst. 2). 
Vody v případě hlubinného úložiště spadají tak spíše do právního režimu stávajícího zákona 
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon),  § 4 – „vody povrchové, popřípadě podzemní“. 

Obtížnost výkladu problematiky důlních vod v širším kontextu byla v minulosti (před platností 
aktuálního znění vodního zákona) řešena stanovisky ČBÚ (např. č. j. 3725/94, 2053/97, 
2988/97, 3111/97) a byla i předmětem řady odborných článků. Namátkou lze odkázat na: 

Grmela A., Babka O., Grygar R., Rapantová N., Hájek A., Lusk K., Michálek B., Veselý P., 
Všetečka M. a Zábojník P. (2012): Důlní vody uranových ložisek předplatformních formací 
České republiky, Nakladatelství MONTANEX, Ostrava.     

Makarius R., Luks J., (1999): Horní právo. Stanoviska k zákonu č. 41/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. MONTANEX a.s., Praha. 

Tato problematika není explicitně dosud legislativně řešena ani v rámci EU. 

Na vyhledávání a průzkum lokality HÚ se rovněž vztahuje ustanovení § 11, odst. 5 horního 
zákona. Z pohledu zákona se jedná o „provádění geologických prací“. Tuto činnost upravuje 
zvláštní předpis - zákon č. 62/1989 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů 
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a s ním související vyhlášky – zejména vyhláška 369/2004 Sb., o projektování 
a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu 
při výpočtu zásob výhradních ložisek. Pro projektování, výstavbu a povolování prací 
spojených s HÚ platí § 23, odst. 1, 3 - 6 horního zákona.  

3.2 Legislativa Evropské unie a doporučení IAEA 

Mezinárodní Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem 
a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady se zaměřuje na dosažení a udržení 
celosvětové vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními 
odpady pomocí rozšíření vnitrostátních opatření a mezinárodní spolupráce. Projektové 
přípravy a výstavby se dotýkají především články 4, 6, 7, 8. 

Na základě prověřených dokumentů lze konstatovat, že řešené problematice, která by přímo 
či nepřímo mohla souviset s problematikou poddolovaných území a jejich vztahu 
k hlubinnému úložišti, se v širším slova smyslu (přímo specificky „poddolovaná území“ 
se nepodařilo dohledat) věnují tyto dokumenty: 

1. SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou 
se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým 
palivem a radioaktivním odpadem; 

2. Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety Series, Safety requirements, 
NS-R-3, 2003;  

3. Geological Disposal of Radioactive Waste. IAEA Safety Standards. Safety 
Requirements, WS-R-4, 2006; 

4. Disposal of Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, Specific Safety 
Requirements, SSR-5, 2011; 

5. Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, 
Specific Safety Guide, SSG-14, 2011; 

6. Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations 
IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-18, 2011; 

7. The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste, 
Specific Safety Guide, SSG-23, 2012. 

Je třeba konstatovat, že podrobnější požadavky související s umístěním HÚ nejsou uvedeny 
v předpisech EU, ale v dokumentech IAEA. K těm požadavkům, které přímo souvisí s důlní 
činností v okolí lokality Kraví hora, a které budou vzaty v úvahu před geologickými průzkumy 
zahrnujícími nové vrty, patří podle dokumentu SSG-14 následující: 

I.36 Umístění hlubinného úložiště by mělo být provedeno s ohledem na současné 
i potenciální lidské činnosti v lokalitě nebo její blízkosti. Pravděpodobnost, že tyto činnosti by 
mohly mít vliv na uzavření a izolační schopnosti úložiště a způsobit nepřijatelné důsledky, 
by měla být minimalizována. 

I.37 Při hodnocení hostitelské horniny pro hlubinné úložiště je třeba zvážit i další možnosti 
využití nebo potencionálního využití hostitelské horniny jako těžitelné suroviny nebo 
pro vybudování skladovacích prostor. Například možná přítomnost plynu nebo ropných 
ložisek a hodnotných ložisek nerostných surovin a jakýkoliv významný potenciál geotermální 
energie by měly být vzaty v úvahu, aby se minimalizovala možnost lidského zásahu 
do geologického ukládacího systému. Přednost by měla být dána lokalitám nacházejícím 
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se v oblastech, které minimalizují pravděpodobnost, že hostitelské prostředí by mohlo být 
takto využito. 

I.38 Pokud již existující vrty a výkopy v hostitelské hornině a v jejím okolí vykazují skutečné 
nebo potenciální hydraulické propojení, mělo by být identifikováno, kde mohou mít vliv 
na bezpečnost. V takových případech by vrty a další struktury, které by mohly představovat 
potenciální migrační cesty pro radionuklidy, měly být utěsněny. 

Je zřejmé, že z hlediska citovaných požadavků IAEA bude hodnocení lokality Kraví hora 
oproti jiným zvažovaným lokalitám vyžadovat dodatečné studie a analýzy. Výhodou bude, že 
proti jiným zvažovaným lokalitám zde existuje dostatek dat pro takováto hodnocení. 
Bez plánovaných geologických průzkumů ve všech v současnosti zvažovaných lokalitách, 
nebude dostatek informací pro rozhodnutí, která lokalita je více nebo méně vhodná pro HÚ, 
tj., v kterých lokalitách má být prováděna další etapa finančně náročnějších geologických 
průzkumů s hlubokými vrty. 

Pro svůj význam v komplexním pochopení i širších souvislostí vnímání hlubinného úložiště 
RAO a VJP jsou další výňatky z příslušných hlavních dokumentů uvedeny v textové příloze 
dokumentu.  
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4 Závěr 

V současné době není v ČR ani v EU vytvořen jednoznačný legislativní rámec týkající 
se požadavků na umístění HÚ. Je tedy třeba vycházet spíše z kombinace požadavků 
jednotlivých oblastí, které ale ne vždy pokrývají specifické potřeby HÚ. V daném případě je 
proto třeba zohlednit nadnárodní dokumenty (v tomto případě doporučení IAEA), které 
mohou být určitým vodítkem. 

Soulad s legislativními požadavky, a tím i poskytnutí průkazu o vhodnosti lokality, je třeba 
podložit technickým hodnocením, které musí vycházet ze znalosti místních poměrů. Bez 
výsledků plánovaných geologických průzkumů není však možné transparentně posoudit, 
zda je tato lokalita více nebo méně vhodná oproti jiným zvažovaným lokalitám. 

Každá ze zvažovaných lokalit, pro které je stanoveno průzkumné území, má své výhody 
a nevýhody. Pro výběr nejvhodnějších lokalit je zapotřebí postupné prohlubování znalostí 
o charakteristikách lokalit potřebných k postupnému zpřesňování bezpečnostním rozborům 
(jak z hlediska provozní tak i dlouhodobé bezpečnosti). Proto v první fázi průzkumných prací 
budou informace o lokalitách získávány pomocí prací bez zásahu do zemské kůry, které 
nebudou tak finančně náročné. Takto získaná data pomohou na základě provedených 
předběžných bezpečnostních hodnocení, technicko-ekonomických studií proveditelnosti, 
včetně základního environmentálního posouzení, určit, na kterých z lokalit by měla být 
provedena druhá etapa průzkumných prací. Ve druhé etapě budou teprve použity finančně 
náročnější metody k získání geovědních charakteristik, např. hlubinné vrty, včetně 
rozsáhlého výzkumu ve vrtech a na vrtných jádrech. Takto získaná data budou opět vstupem 
do bezpečnostního, technického i environmetálního hodnocení, sloužícího ke vzájemnému 
porovnání lokalit.   

V případě lokality Kraví hora je samozřejmě nutné při prováděném bezpečnostním 
i technickém hodnocení zohlednit její specifika, jako např. přítomnost zvodnělých zón 
(zatopených dolů) nebo velikost ochranných pilířů dobývacích prostor Rožná a Olší.  

Již zmíněná zpracovaná studie (J. Záruba - Ověření geotechnické a hydrogeologické stability 
zájmového území mezi ložisky Rožná a Olší, Arcadis Praha, 2013) přímo nevyloučila využití 
lokality Kraví hora pro potřeby hlubinného úložiště a doporučila zaměřit pozornost na získání 
dat z uvažovaného granulitového masivu, který není v současnosti dostatečně popsán, 
protože s ohledem na negativní ložiskovou bilanci stál stranou zájmu na této lokalitě.  
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5 Seznam relevantních českých a mezinárodních předpisů  

5.1 Oblast působnosti životního prostředí 

[1] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[2] Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých dalších zákonů 
[3] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
[4] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Podřazené předpisy vodního zákona: 

432/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 

  

20/2002 Sb.  Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství 
a jakosti vody 

61/2003 Sb.  Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

71/2003 Sb.  Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení 
stavu jakosti těchto vod 

125/2004 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového 
přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 

  

450/2005 Sb.  Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků 

262/2007 Sb.  Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky 

416/2010 Sb.  Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

5/2011 Sb.  Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování 
a hodnocení stavu podzemních vod 

216/2011 Sb.  Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

123/2012 Sb.  Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

143/2012 Sb.  Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění 
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod 
do povrchových vod 
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5.2 Oblast působnosti báňské legislativy 

[1] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů  

Podřazené předpisy horního zákona: 

78/1988 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích 
a dobývacích prostorech 

104/1988 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních 
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 
prováděné hornickým způsobem 

99/1992 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 
zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 

363/1992 Sb.  Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých 
důlních děl a vedení jejich registru 

364/1992 Sb.  Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných 
ložiskových územích 

435/1992 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 

497/1992 Sb.  Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky 
o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 

368/2004 Sb.  Vyhláška o geologické dokumentaci 

369/2004 Sb.  Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek 
 

[2] Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

Podřazené předpisy zákona o hornické činnosti: 

104/1988 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem 

22/1989 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 
v podzemí 

415/1991 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace 
a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových 
objektů 

175/1992 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek 
nevyhrazených nerostů 
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327/1992 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě 
a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 

435/1992 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 

2/1994 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu 
a provoz důlního požárního vodovodu 

15/1995 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které 
jsou součástí těchto činností 

202/1995 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

52/1997 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních 
důlních děl 

447/2001 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 

74/2002 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních 

75/2002 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických 
technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem 

447/2002 Sb.  Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných 
stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů 
a poruch technických zařízení 

392/2003 Sb.  Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích 
na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti 
a činnosti prováděné hornickým způsobem 

415/2003 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 

368/2004 Sb.  Vyhláška o geologické dokumentaci 

659/2004 Sb.  Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech 
s nebezpečím důlních otřesů 

298/2005 Sb.  Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně 
některých právních předpisů 

394/2011 Sb.  Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů 
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http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTukMFWVplTc1thwGqo4fWbwCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTukMFWVplTc1szM6SwWk2B0CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTukMFWVplTc15FiUeg0ylJoCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgXx2AsV6fyYtDSYD37OBj0CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgXx2AsV6fyYjIfHq_wk8KYCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTp4FeirpAf-vhazWNI6jynICD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTp4FeirpAf-vCStU-2xn42cCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpThxnI39XWERnqStuDdpGxW4CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/61-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-hornicke-cinnosti-vybusninach-a-o-statni-banske-sprave-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2013-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJj7e-yOHEk7R0CD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgex6V4_DjGBT_TqWS-Bzs4CD-vMUnwPlw
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      [3] Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

Podřazené předpisy zákona o geologických pracích: 

206/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti 
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 

282/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 

368/2004 Sb.  Vyhláška o geologické dokumentaci 

369/2004 Sb.  Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek 

 

[4] ČSN EN 73 1000 Navrhování geotechnických konstrukcí (zrušena bez náhrady) 

[5] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území  

[6] EN 1990; Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[7] Eurokód 1 Zatížení konstrukcí (EN 1991...) 

[8] Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí (EN 1992...) 

[9] Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí (EN 1993...) 

[10] Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (EN 1994...) 

[11] Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí (EN 1995...) 

[12] Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (EN 1996...) 

[13] Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (EN 1997...) 

[14] Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení (EN 1998...) 

[15] Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí (EN 1999...) 

  

5.3 Oblast působnosti atomového zákona 

[1] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 

[2] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 215/1997 Sb., o kritériích 
na umisťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 

[3] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně 

[4] Metodický návod SÚJB - Postup zpracování bezpečnostní zprávy pro povolení 
umístění úložiště radioaktivních odpadů, 2004 

[5] Metodický pokyn SÚJB BN-JB-1.14 Interpretace kritérií pro umisťování jaderných 
zařízení a návrh jejich průkazů, 2012 

http://www.fulsoft.cz/33/62-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-geologickych-pracich-ve-zneni-ucinnem-k-19-4-2012-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJjIIM6qYS1NAMCD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhD8o369vYB9dMCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/62-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-geologickych-pracich-ve-zneni-ucinnem-k-19-4-2012-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJjIIM6qYS1NAMCD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDedDGoUJj8TICD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/62-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-geologickych-pracich-ve-zneni-ucinnem-k-19-4-2012-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJjIIM6qYS1NAMCD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTp4FeirpAf-vhazWNI6jynICD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/33/62-1988-sb-zakon-ceske-narodni-rady-o-geologickych-pracich-ve-zneni-ucinnem-k-19-4-2012-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgxj8iG0NaJjIIM6qYS1NAMCD-vMUnwPlw/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTp4FeirpAf-vBlhr8-kp6IsCD-vMUnwPlw
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5.4 Legislativa evropské unie a dokumenty IAEA 

[1] Úmluva o jaderné bezpečnosti, (Úř. věst. L 318, 11. 12. 1999, s. 21 - 30) (SE -11 
V32, s. 181) – viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1998 Sb.  

[2] Společná Úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem 
a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Vídeň, 30. 9. 1997  

[3] Směrnice rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství 
pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 
odpadem 

[4] Směrnice rady 2014/87/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství 
pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 

[5] Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety Series, Safety requirements, 
NS-R-3, 2003  

[6] Disposal of Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, Specific Safety 
Requirements, SSR-5, 2011 

[7] Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, 
Specific Safety Guide, SSG-14, 2011 

[8] Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations 
IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-18, 2011 

[9] Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety Standards, 
Specific Safety Guide, SSG-9, 2010 

[10] Volcanic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety 
Standards, Specific Safety Guide, SSG-21, 2012 

[11] The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste, 
IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide,SSG-23, 2012 

[12] Geological Disposal of Radioactive Waste. IAEA Safety Standards. Safety 
Requirements, WS-R-4, 2006 

[13] Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities, IAEA Safety 
Standards, Specific Safety Guide, SSG-31, 2014 

[14] Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants, 
IAEA Safety Standards, Safety Guide, NS-G-3.6, 2004 
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6 Příloha textová  

Výňatky z českých a mezinárodních předpisů, přímo souvisejících s diskutovanou tématikou: 

 

Vyhláška SÚJB č. 215/1997 Sb., o kritériích na umisťování jaderných zařízení a velmi 
významných zdrojů ionizujícího záření 

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) užší lokalitou území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování, 

§ 4 Vylučující kritéria  

Vylučujícím kritériem je:  

h) výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území vybraných pro 
umísťování a jejich užších lokalit v důsledku těžby plynu, ropy, vody nebo hlubinného 
dobývání nerostů, aplikace technologií rozpouštění (loužení) nerostů a jejich čerpání, které 
mohou ohrozit stabilitu horninového masivu v podloží, případně i nadloží stavby,  

i) výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě, která v době provozu zařízení nebo pracoviště 
prokazatelně povede ke změně náklonu současného povrchu pozemků vybraných 
pro umísťování v rozsahu přesahujícím stanovené technologické požadavky,  

n) výskyt staré důlní činnosti v užších lokalitách, kde hrozí důsledky poddolování, průvaly 
důlních vod a bořivé účinky velkých důlních event. horských otřesů,  

o) výskyt těžby surovin v užších lokalitách, která by měla nepříznivé dopady na výstavbu 
a provoz zařízení nebo pracoviště, 

§ 6 Požadavky na dokumentaci  

Průkazem o vhodnosti výběru území pro umísťování zařízení nebo pracoviště z hlediska 
kritérií uvedených v § 4 a 5 této vyhlášky jsou prokazatelně doložené výsledky a rozbory 
cílených šetření a průzkumů provedených v daném území, případně získané 
z archivovaných podkladů, údajů a informací o šetřeních a průzkumech uskutečněných 
v minulosti, pokud takovéto podklady v průběhu času prokazatelně neztratily svou hodnotu.  

 

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 

§ 52 Ukládání radioaktivních odpadů  

(1) Na úložiště radioaktivních odpadů, kromě obecných požadavků pro jaderná zařízení 
a pracoviště IV. kategorie, jsou kladeny takové požadavky, aby  

a) úložné prostory úložiště byly chráněny proti obousměrnému průsaku vod a do uzavření 
úložiště byl vyloučen dlouhodobý kontakt uložených radioaktivních odpadů s vodou,  

b) úložiště bylo chráněno proti záplavě a zatopení vodami, zejména srážkovými nebo 
důlními.  

(2) Provoz úložiště je ukončen jeho uzavřením. Návrh způsobu uzavření je předmětem 
bezpečnostních rozborů, které jsou součástí dokumentace pro povolení k provozu.  

(3) Systém sledování úložiště a jeho okolí musí, kromě požadavků pro monitorování, 
poskytovat dostatečný přehled o případném vniknutí vody do úložiště při jeho zaplňování 
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a úniku radionuklidů z úložiště do okolního prostředí; přitom tento systém nesmí snižovat 
těsnost a celistvost úložiště.  

(4) Je-li součástí úložiště odvodňovací systém, je postaven tak, aby nedošlo k jeho ucpání 
nebo zanesení. Jestliže přesto dojde k průniku vod do úložných prostorů úložiště při jeho 
zaplňování, musí být zajištěno jejich odčerpání a bezpečné nakládání. Správná funkce 
odvodňovacího systému je nejméně jednou za rok kontrolována po celou dobu provozu 
úložiště.  

(5) Splnění požadavků na radiační ochranu při uložení radioaktivních odpadů musí být 
prokázáno v bezpečnostních rozborech možných následků uložení radioaktivních odpadů. 
Bezpečnostní rozbory musí prokazatelně a věrohodně na základě znalostí o místě, kde má 
být úložiště postaveno, zhodnotit rizika přicházející v úvahu v provozním období a v období 
po uzavření úložiště. Z bezpečnostních rozborů jsou odvozeny podmínky přijatelnosti 
k ukládání radioaktivních odpadů.  

(6) Optimalizační mezí pro bezpečné uložení radioaktivních odpadů je efektivní dávka 
0,25 mSv za kalendářní rok pro jednotlivce z kritické skupiny obyvatel.  

 

Zákon 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů  

§ 17 Stanovení chráněného ložiskového území 

(1) Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují důvodně očekávat jeho 
nahromadění, vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení o výhradním ložisku. 

(2) Osvědčení o výhradním ložisku zašle Ministerstvo životního prostředí Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, krajskému úřadu, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu územního 
plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro niž bylo provedeno vyhledávání nebo 
průzkum výhradního ložiska.  

§ 34 Zvláštní zásahy do zemské kůry 

(1) Zvláštními zásahy do zemské kůry se podle tohoto zákona rozumí zřizování, provoz, 
zajištění a likvidace zařízení pro  

b) ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech. 

(2) Na zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a průzkumu prováděného 
pro tyto účely se vztahují přiměřeně ustanovení § 11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 a § 36 -.39. 

(3) Podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kůry, se považují 
za důlní díla. 

§ 35 Stará důlní díla 

(1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které 
je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není 
znám. 
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Vyhláška 300/2005, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., 
o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 
prostorech 

§ 1 Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje bližší 
podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 
v podzemních prostorech (dále jen "úložiště") jako zvláštního zásahu do zemské kůry. 

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

§ 11 Zvláštní zásahy do zemské kůry 

(1) Zvláštní zásahy do zemské kůry povoluje obvodní báňský úřad. Se žádostí o povolení 
předkládá organizace předepsanou dokumentaci. 

(2) Pokud by se zvláštním zásahem do zemské kůry mohlo znemožnit nebo ztížit dobývání 
výhradního ložiska jiné organizace, je nutné k žádosti připojit vyjádření této organizace. 

(3) Podrobnosti o postupu při povolování zvláštních zásahů do zemské kůry a předepsanou 
dokumentaci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých dalších zákonů 

§ 4  

(2) Důlní vody se pro účely tohoto zákona považují za vody povrchové, popřípadě podzemní 
a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon1 a) nestanoví jinak.  

1 a) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

SMĚRNICE RADY 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem 
a radioaktivním odpadem 

(21) Radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva považovaného za odpad vyžaduje 
dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a životního prostředí. S ohledem na jeho specifickou 
povahu, totiž obsah radionuklidů, jsou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví 
a životního prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, která zahrnují 
uložení v odpovídajících zařízeních na konečném úložišti. Skladování radioaktivního odpadu, 
včetně dlouhodobého skladování, je dočasným řešením, nikoli alternativou k jeho uložení. 

(23) Typickým řešením pro ukládání nízkoaktivního a středněaktivního odpadu 
jsou přípovrchová úložiště. Na technické úrovni je v současnosti obecně uznávaným 
názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání 
s vysokoaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad je hloubkové 
geologické ukládání. Členské státy by při zachování své odpovědnosti za příslušné politiky 
v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a nízko, středně a vysoko aktivními odpady měly 
možnosti plánování a provádění ukládání zahrnout do svých vnitrostátních politik. Jelikož 
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realizace úložišť a související vývoj budou probíhat po mnoho desetiletí, mnoho programů 
uznává nutnost zachování pružnosti a přizpůsobivosti, například za účelem začlenění nových 
znalostí o podmínkách na daném místě nebo možného vývoje v oblasti daného systému 
uložení. Činnosti realizované v rámci technologické platformy pro provádění geologického 
ukládání radioaktivních odpadů by mohly v tomto směru usnadnit přístup k odborným 
znalostem a technologiím. Za tímto účelem lze jako vodítko při technickém vývoji systému 
uložení využít hledisko vratnosti a opětovného vyzvednutí odpadů coby operačních 
a konstrukčních kritérií. Tato kritéria by však neměla nahradit řádně konstruované úložiště 
mající udržitelný základ pro uzavření. Je nutné nalézt kompromis, neboť nakládání 
s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem je založeno na nejmodernějších poznatcích 
v oblasti vědy a technologií. 

(34) Dokumentace v rámci procesu rozhodování týkající se bezpečnosti by měla být úměrná 
úrovním rizika (odstupňovaný přístup) a měla by být základem pro rozhodnutí ohledně 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. Umožnilo by to určit oblasti 
nejistoty, na něž je třeba se zaměřit při bezpečnostní analýze. Bezpečnostní rozhodnutí by 
měla vycházet ze zjištění bezpečnostní analýzy a z informací o důkladnosti a spolehlivosti 
této analýzy a z předpokladů v ní uvedených. Proces rozhodování by proto měl být založen 
na souboru argumentů a důkazů, jež mají prokázat, že v případě zařízení nebo činnosti, jež 
souvisí s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady, bylo dosaženo 
požadovaného standardu bezpečnosti. Pokud jde konkrétně o úložiště, dokumentace by 
měla napomoci pochopení těch hledisek, která mají vliv na bezpečnost systému úložiště, 
včetně přírodních (geologických) a inženýrských bariér, a na očekávaný rozvoj systému 
úložiště. 

 

Geologické úložiště radioaktivních odpadů (Geological Disposal of Radioactive 
Waste), IAEA Safety Series, Safety Requirements, WS-R-4 

3. BEZPEČNOSTNÍ PRINCIPY 

Požadavky na izolaci odpadů 

3.32. Geologické úložiště bude umístněno v geologické formaci v hloubce, která zaručí 
izolaci odpadu od biosféry a lidí na dlouhé období, a to přinejmenším několik tisíc let. 
Tato záruka se týká přirozeného vývoje geologického úložného systému a událostí, které 
mohou narušit hlubinné zařízení.   

3.34 Umístnění geologického úložného systému v stabilní geologické formaci zabezpečí jeho 
ochranu od geomorfologických procesů, jako jsou eroze nebo zalednění. Umístnění mimo 
území se známými podzemními zdroji nerostných surovin je potřebné z důvodu omezení 
pravděpodobnosti náhodného poškození geologického úložiště budoucí těžbou. 

PŘÍLOHA – Záruky zabezpečení bezpečnostních cílů a kritérií   

A.5 V případě náhodného vniknutí lidí do geologického úložiště může malý počet lidí 
vykonávajících činnosti jako např. vrtání nebo ražení obdržet velké dávky záření. Dávky 
záření a rizika pro lidi, kteří záměrně naruší geologické úložiště nebo uložený odpad má být 
brán v úvahu. Obecně, pravděpodobnost náhodného lidského vniknutí k uložených odpadů 
bude malé. Je to dané jednak stanovenou hloubkou geologického úložiště a také 
rozhodnutím, že místo úložiště je mimo známých zdrojů nerostných surovin. Předpokládané 
dávky ozáření vlivem náhodného vniknutí do úložiště by byli velké. Riziko takové události 
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je malé. Ukládání odpadů do geologického úložiště je v porovnání s jinými strategiemi řešení 
problému vysoko bezpečné. 

 

Vyhodnocení lokalit pro jaderná zařízení (Site Evaluation for Nuclear Installations), 
IAEA Safety Series, Safety Requirements, NS-R-3, 2003  

Kolaps, sedání nebo zvednutí povrchu místa 

3.35. Geologické mapy a další příslušné informace pro region musí být zkoumány z hlediska 
existence přirozených jevů, jako jsou jeskyně, krasové útvary a lidmi provedených staveb 
jako jsou doly, studně a ropné vrty. Musí být hodnocen potenciál pro kolaps, sedání nebo 
zvednutí povrchu místa. 

3.36. Pokud vyhodnocení ukáže, že existuje potenciál pro kolaps, sedání nebo zvednutí 
povrchu, které by mohly ovlivnit bezpečnost jaderného zařízení, musí být zajištěno 
proveditelné technické řešení, jinak se považuje místo za nevhodné. 

3.37. Pokud se zdá, že jsou k dispozici dosažitelná technická řešení, musí být za účelem 
stanovení rizik vyvinut podrobný popis podpovrchových podmínek získaný pomocí 
spolehlivých metod průzkumu.  

Chování podkladových materiálů 

3.41. Musí být zkoumány geotechnické charakteristiky podpovrchových materiálů, včetně 
jejich nejistot a musí být stanoven půdní profil na místě ve formě vhodné pro konstrukční 
účely. 

3.42. Musí být posouzena stabilita podkladových materiálů při statickém a seizmickém 
zatížení. 

3.43. Musí být studován režim podzemních vod a chemické vlastnosti podzemních vod. 

Rozptýlení radioaktivních materiálů podzemní vodou 

4.7. Popis podzemních vod v regionu musí být vypracován, včetně popisu hlavních 
charakteristik nosných vodních útvarů, jejich interakce s povrchovými vodami a údaje 
o využití podzemních vod v regionu. 

4.8. Program hydrogeologického šetření se provádí k umožnění posouzení pohybu 
radionuklidů v hydrogeologických jednotkách. Tento program by měl zahrnovat průzkum 
migračních a retenčních vlastností půd, ředící a rozptylové vlastnosti zvodní a fyzikální 
a fyzikálně-chemické vlastnosti podzemních materiálů, především týkajících se převodních 
mechanismů radionuklidů v podzemních vodách a jejich expozičních cest. 

4.9. Posouzení možného dopadu znečištěných podzemních vod na obyvatelstvo se provádí 
pomocí dat a informací shromážděných ve vhodném modelu. 

Využití půdy a vody v regionu 

4.14. Využití půdy a vody musí být charakterizováno s cílem posoudit možné účinky 
jaderného zařízení v regionu a to zejména pro účely přípravy havarijních plánů. Šetření by 
se měla týkat pozemních a vodních útvarů, které mohou být použity u obyvatelstva, nebo 
mohou sloužit jako prostředí pro organismy v potravním řetězci. 
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Úložiště radioaktivních odpadů (Disposal of Radioactive Waste), IAEA Safety 
Standards, Specific Safety Requirements, SSR-5, 2011 

Koncepce projektového řešení zaměřeného na bezpečnost 

3.32. Úložiště je navrženo tak, aby v něm byly umístěny radionuklidy spojené 
s radioaktivními odpady tak, aby byly izolovány od přístupné biosféry. Úložiště je také 
navrženo tak, aby zpomalovalo disperzi radionuklidů do geosféry a biosféry a zabezpečilo 
izolaci odpadu od agresivních jevů, které mohou degradovat integritu úložiště. Jednotlivé 
prvky úložného systému, včetně fyzických komponent a kontrolních postupů, přispívají 
k provedení bezpečnostních funkcí různým způsobem v různých obdobích. 

3.33. Požadavky jsou stanoveny v tomto oddíle tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana 
do hloubky a bezpečnost nebyla nadměrně závislá na jednom prvku úložiště, jako 
je například úložný obalový soubor, nebo jediné kontrolní opatření, jako je například 
verifikace inventáře obalových souborů; nebo splnění jedné bezpečnostní funkce, jako 
je například omezení radionuklidů nebo zpomalení migrace; nebo na jediné správní řízení, 
jako je například proces kontroly vstupu do úložiště nebo údržby zařízení. 

3.34. Adekvátní obrana do hloubky musí být zajištěna tak, že prokáže, že existuje více 
bezpečnostních funkcí, že plnění jednotlivých bezpečnostních funkcí je důkladné a že plnění 
různých fyzikálních složek systému úložiště a bezpečnostní funkce, které plní, jsou 
spolehlivé, jak se předpokládá v bezpečnostní dokumentaci a v podpůrných bezpečnostních 
analýzách. Je odpovědností provozovatele, aby prokázal splnění těchto požadavků 
na design k spokojenosti regulačního orgánu. 

3.45. Umístění úložiště ve stabilní geologické formaci zajišťuje ochranu zařízení před účinky 
geomorfologických procesů, jako je eroze a zalednění. Úložiště musí být umístěno daleko 
od známých oblastí významných podzemních nerostných zdrojů nebo dalších cenných 
zdrojů. Tím se sníží pravděpodobnost neúmyslného narušení objektu a zabrání tomu, 
aby tyto zdroje nebyly nedostupné pro jejich využití. 

4.30. Projektová řešení úložišť radioaktivních odpadů se mohou značně lišit v závislosti 
na typu odpadů, které mají být uloženy, a hostitelského geologického prostředí a / nebo 
od povrchového prostředí. Obecně platí, že optimální řešení musí vycházet 
z bezpečnostních charakteristik, které nabízí hostitelské prostředí. To musí být provedeno 
navržením technického řešení úložiště, které nezpůsobí nepřijatelné dlouhodobé narušení 
lokality, je samo od sebe chráněno svým umístěním a vykonává bezpečnostní funkce, které 
doplňují přirozené bariéry. 

4.31. Dispoziční řešení musí být navrženo tak, aby odpad byl umístěn v nejvhodnějších 
lokalitách. V případě, že jsou v odpadu přítomny štěpné materiály, musí být součástí 
konstrukčních úvah zachování podkritické konfigurace. Klíčové rysy, jako jsou šachty 
a těsnící zátky v hlubinném úložišti, musí být vhodně umístěny. Materiály použité v úložišti 
musí být odolné vůči degradaci za podmínek panujících v objektu (např. chemické 
a teplotní), a vybrány tak, aby se omezily veškeré nežádoucí dopady na bezpečnostní funkce 
jakéhokoliv prvku systému úložiště. 

4.32. Lze předpokládat, že úložiště, zejména zařízení pro vysoko a středně radioaktivní 
odpady, budou plnit svoji funkci po mnohem delší časové období, než je obvykle uvažováno 
v technických aplikacích. Zkoumání způsobů chování analogických přírodních materiálů 
v geologických formacích v přírodě, nebo chování starověkých artefaktů a konstrukci 
v průběhu času, může přispět k důvěře ohodnocení jejich dlouhodobé funkčnosti. 
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Pro účely hodnocení a pro zvýšení důvěry, že může být dosaženo adekvátní úrovně 
funkčnosti, je důležité, aby byla prokázána. proveditelnost výroby ukládacích obalových 
souborů a výstavby inženýrských bariér s potřebnými funkcemi, například v podzemních 
laboratořích. 

 

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů (Geological Disposal Facilities 
for Radioactive Waste), IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-14, 2011 

1.2. Pojem "geologické úložiště" se vztahuje na uložení pevných radioaktivních odpadů 
v úložišti, které se nachází pod zemí ve stabilní geologické formaci tak, aby zajistilo 
dlouhodobou izolaci odpadů od okolní biosféry. Uložení znamená, že neexistuje žádný 
záměr získat odpad zpět, ačkoli tato možnost není vyloučena. Geologické ukládání je způsob 
uložení, zejména více nebezpečných druhů radioaktivních odpadů, které představují 
významné radiologické riziko na dlouhé časové období. 

1.7. Existuje významný rozdíl v přístupu k bezpečnosti, který je přijat pro geologické úložiště 
ve srovnání s jaderným zařízením. To je především tím, že hlavním posláním jaderného 
zařízení, stejně jako výroby paliva, jaderné elektrárny, nebo zařízení pro přepracování, je 
realizováno v průběhu jejich životnosti, a zahrnuje výrobní činnost, jako výrobu elektrické 
energie. 

Jaderná zařízení závisí na provozních limitech a na funkci svých aktivních bezpečnostních 
systémů. Na rozdíl od jaderných elektráren, hlavním posláním geologického úložiště pro 
odpady s radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu je poskytnout pasivní bezpečnost po 
velmi dlouhou časovou periodu (v řádu tisíců let a déle). 

Provozní limity a podmínky mají odlišný význam pro hlubinné úložiště, protože celková 
bezpečnost je hodnocena na základě předpokladu, že tato opatření nebudou účinná nebo 
spolehlivá pro zajištění bezpečnosti. 

I.1. Výběr lokality hlubinného úložiště je zásadně důležitá činnost, kterou lze členit 
do následujících čtyř etap: 

(i) koncepční a plánovací etapa; 

(ii) vyhledávací etapa, která vede k výběru jedné nebo více lokalit pro podrobnější zvažování; 

(iii) průzkumná etapa, ve které se zpracovávají podrobné studie a provádí charakterizace 
lokalit;  

(iv) etapa potvrzující vybranou lokalitu.  

Při výběru lokality, jsou po provedení průzkumu velkého území, odmítnutí nevhodných lokalit 
a po prověření a porovnání zbývajících lokalit vybrány jedna nebo více preferovaných 
kandidátních lokalit. Z potenciálních lokalit, které byly identifikovány na počátku procesu 
výběru lokalit, je proveden výběr jedné nebo více přednostních lokalit na základě 
geologického prostředí a s přihlédnutím k jiným faktorům. Sociálně politické faktory jsou 
důležitým aspektem v každém procesu výběru lokality (jako např. demografické podmínky, 
dopravní infrastruktura, stávající využití území). Rozhodování v procesu výběru lokality může 
zahrnovat různé úrovně zapojení veřejných a místních komunit, včetně použití práva veta a 
dobrovolnosti. 

Vyjádřené národní preference se budou lišit stát od státu, a proto nemohou být řešeny 
v rámci mezinárodních návodů pro bezpečnost hlubinných úložišť. V počátečních fázích 
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výběru lokality mohou být řídké nebo zcela chybět specifické informace týkající se geologie 
a hydrogeologie. Nicméně, takové údaje, které jsou k dispozici, a mínění experta by měly být 
použity na podporu rozhodnutí, kterým se vybere jedna nebo více lokalit pro hlubinné 
úložiště. Slibná lokalita by měla být podložena důkazy, že má příznivé přírodní podmínky 
pro zadržení a izolaci uvažovaných ukládaných odpadů a měla by poskytnout indikátory, 
že lze realizovat všechny nezbytné technické bariéry k zabránění nebo zpomalení pohybu 
radionuklidů z úložného systému do přístupného životního prostředí. Tento průkaz musí být 
testován v následných podrobných průzkumech lokality, její charakterizaci a souvisejícím 
modelováním posuzování bezpečnosti. 

I.5. Klíčová geovědní kritéria, která budou použita na podporu rozhodnutí týkající 
se potenciální vhodnosti lokality, by měla být vypracována provozovatelem v souladu 
s národními regulačními požadavky. Tato kritéria by měla zahrnovat požadavky 
nebo preference týkající se hostitelské horniny a okolní geosféry, např tektonické nastavení, 
skalní charakteristiky a vlastnosti podzemní vody. Tato kritéria by měla být rozpracována 
do návodů, na základě nichž by bylo možné provést výběr vhodných lokalit, hostitelskou 
horninu a později provést výběr preferované lokality (lokalit). Je známo, že jak se zlepšuje 
znalost, kritéria nebo jakékoliv požadavky na ně se mohou v průběhu procesu výběru lokalit 
měnit. Kromě toho se rovněž uznává, že posouzení kritérií by mohlo být vylepšeno použitím 
výsledků z předběžných posouzení celkového systému. 

Etapa průzkumů 

I.6. Účelem etapy průzkumu je zjistit regiony a postupně cílové oblasti, které mohou 
obsahovat vhodná místa poté, co byly zjištěny relevantní faktory pro umístění, které byly 
identifikovány v předchozí fázi. Tento proces výběru míst lze dosáhnout postupným 
prověřováním oblastí zájmu, což povede k identifikaci vhodných malých ploch. Pokud tak 
byly stanoveny některé malé oblasti pro možná umístění, mohou být v této etapě 
vypracovány studie, které shromáždí informace regionálního měřítka, které jsou zapotřebí 
k určení lepších okrajových podmínek 

I.7. Etapa průzkumu obecně zahrnuje dvě fáze: 

(1) regionální mapování nebo výzkum, který zjistí oblasti s potenciálně vhodnými místy; 

(2) prověřování, které povede k výběru jednoho nebo více potenciálních míst pro další 
a podrobnější hodnocení. 

I.21. Geologické prostředí pro hlubinné úložiště by mělo umožnit úplnou charakterizaci 
a mělo by mít příznivé geometrické, fyzikální a chemické charakteristiky pro umístění 
hlubinného úložiště a pro utlumení pohybu radionuklidů z hlubinného úložiště do životního 
prostředí po uvažovanou dobu. 

I.22. Hloubka a rozměry hostitelského prostředí by měly být dostatečné pro umístění 
hlubinného úložiště. Preferují se homogenní horninové formace v poměrně jednoduchých 
geologických podmínkách, protože je pravděpodobné, že budou lépe charakterizovány 
a jejich vlastnosti by mohly být lépe předvídatelné. Podobně, formace s několika málo 
hlavními strukturními prvky nebo potenciálními transportními cestami, jejichž dopad na 
provoz může být snadno posouditelný, jsou také upřednostňovány. Je však možné, že při 
pokračování průzkumů a charakterizace, zdánlivě jednoduché prostředí, se může ukázat být 
složitější, než se původně očekávalo. 

I.23. Mechanické vlastnosti hostitelského prostředí by měly být příznivé pro bezpečnou 
výstavbu, provoz a uzavření hlubinného úložiště a pro zajištění dlouhodobé stability 
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geologické bariéry obklopující hlubinné úložiště. V případě odpadů produkujících teplo je 
také třeba vzít v úvahu teplotní a tepelně-mechanické vlastnosti hostitelského prostředí. 
S ohledem na možnost tvorby plynů v hlubinném úložišti je třeba při posuzování vzít v úvahu 
vlastnosti geologické bariéry z hlediska transportu plynu. 

I.24. Informace, které by měly být shromážděny k získání odpovídající úrovně porozumění 
geologickému prostředí, zahrnují místní a regionální údaje o struktuře a stratigrafii 
krystalinických hornin, sedimentů a zemin a jejich chemických a fyzikálních vlastnostech, 
včetně mechanických vlastností. Tam, kde je to účelné, také tepelných vlastností. 

Budoucí přirozené změny 

I.25. Hostitelské prostředí by nemělo být náchylné k postižení budoucími geodynamickými 
jevy (např. změnou klimatu, neotektonikou, seizmicitou, vulkanismem, diapirismem) 
do té míry, že by tyto mohly nepřijatelně poškodit těsnostní a izolační schopnosti celého 
úložného systému. 

I.26. Vývoj klimatu představovaný glaciálními cykly může mít za následek zásadní změny 
v hydrosféře, jako je kolísání mořské hladiny, změny v erozních nebo sedimentačních 
procesech a rychlosti, změny v glaciálních nebo periglaciálních podmínkách, a změny 
rovnováhy v hydrogeologických a hydrologických poměrech. Geodynamické efekty, jako 
např. pohyby povrchu Země spojené se zemětřesením, sesuvem nebo poklesem a zdvihem 
terénu, vulkanismem a diapirismem mohou vyvolat změny v podmínkách a procesech 
v zemské kůře. Tyto typy událostí, které v některých případech mohou být vzájemně 
propojené, mohou mít vliv na úložný systém v důsledku poruch integrity lokality nebo změny 
proudění podzemní vody. Předběžné posouzení předvídatelnosti a účinků těchto jevů by 
mělo být provedeno v požadovaných časových periodách v počáteční fázi procesu umístění. 
Lokalita by měla být umístěna v geologickém a geografickém prostředí, kde tyto 
geodynamické procesy nebo události nebudou pravděpodobné a nepovedou k nepřijatelným 
únikům radionuklidů. 

I.27. Reakce geosféry na změny prostředí na povrchu má tendenci klesat s hloubkou. 
Faktory, které ovlivňují stabilitu geosféry by měly být posouzeny. Informace nezbytné 
pro jakékoliv hodnocení obsahují: 

(A) klimatickou historii (místní a regionální) a očekávané dlouhodobé budoucí trendy 
v lokálním a globálním měřítku; 

(B) historii tektonického vývoje, rámcové geologické členění na lokální i regionální úrovni 
a historii seizmického vývoje; 

(C) důkazy o aktivních (kvartérních a pozdně terciérních) neotektonických procesech, jako 
je zdvih, pokles, náklon, vrásnění a zlomová tektonika; 

(D) výskyt zlomů v geologickém prostředí (např. jejich umístění, délka, hloubka a informace 
o stáří posledního pohybu); 

(E) napěťové pole v oblasti lokality; 

(F) odhady charakteristik a maximální intenzity zemětřesení, které by byly možné v lokalitě 
na základě jejích seizmotektonických vlastností; 

(G) odhady geotermálního gradientu a důkazy o termálních pramenech; 

(H) důkazy o aktivním (kvartérním a pozdně terciérním) vulkanismu; 



Studie srovnávající platný právní stav našich 
a unijních předpisů 

Evidenční označení: 

SURAO TZ 9/2015 
 

 31 

(I) důkazy diapirů (diapirové struktury); 

(J) paleohydrologie. 

Výše uvedené informace nemusí být dostupné ve fázi průzkumu oblasti. Nicméně, měly 
by být shromažďovány v rámci programů průzkumů, charakterizace a potvrzení lokality. 

Hydrogeologie 

I.28. Hydrogeologické charakteristiky a charakteristika geologického prostředí by měly mít 
tendenci omezovat proudění podzemní vody v rámci úložiště a měly by podpořit bezpečné 
uzavření a izolaci odpadů s požadovanou věrohodností, že jakékoliv radionuklidy, které by 
mohly migrovat z prostředí úložiště, budou zpomaleny v důsledku omezené vodivosti nebo 
by byly rozptýleny v geosféře, což vede k dlouhým transportním časům, které sníží jejich 
koncentraci na povrchu. 

I.29. Takové hodnocení mechanismů proudění podzemní vody, jako je analýza směru 
a rychlosti proudění, bude důležitým vstupem pro hodnocení bezpečnosti všech lokalit, 
protože nejpravděpodobnější způsob úniku radionuklidů je vlivem proudění podzemní vody. 
Bez ohledu na povahu odpadu nebo způsob uložení, horninové prostředí má být schopné 
omezit průtok, přítok a odtok podzemní vody, a tím zabránit nepřijatelnému uvolňování 
radionuklidů. Fenomény jako zvodně a zlomová pásma jsou možnými cestami pro únik 
radionuklidů. Takovéto cesty by měly být omezeny v hostitelských horninách úložiště tak, 
aby ochranná funkce geologických a inženýrských bariér zůstala kompatibilní. Ředící 
schopnost hydrogeologického systému může být důležitá a měla by být hodnocena. 
Umístění by mělo být optimalizováno z hlediska délky cest pomalu tekoucí podzemní vody 
z hlubinného úložiště do životního prostředí. 

I.30. Možné důsledky pro hydrogeologii vyplývající z procesů způsobených hlubinným 
úložištěm (např. tepelné a radiační účinky, zvýšená hydraulická vodivost v důsledku důlního 
díla) by měly být brány v úvahu. 

I.31. Data potřebná pro hydrogeologii: 

(a) hydrogeologické zhodnocení místních a regionálních geologických formací 
a charakterizace a identifikace zvodněných a nepropustných poloh v dostatečných 
podrobnostech; 

(b) identifikace a charakterizace významných hydrogeologických formací v regionu (např. 
jejich umístění, rozsah, souvislosti); 

(c) odhad přítoku a odtoku do a z hlavních místních a regionálních hydrogeologických 
formací (umístění a vodní bilance); 

(d) hydrogeologické charakteristiky hostitelské horniny (např. distribuce pórovitosti, 
propustnosti, hydraulický gradient);  

(e) proudění podzemní vody (průměrný průtok a převládající směry) všech 
hydrogeologických jednotek v geologickém prostředí; 

(f) fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody a hostitelské horniny v geologickém 
prostředí; 

(g) výzkum paleo-hydrogeologického vývoje lokality. 
  



Studie srovnávající platný právní stav našich 
a unijních předpisů 

Evidenční označení: 

SURAO TZ 9/2015 
 

 32 

Geochemie 

I.32. Fyzikálně-chemické a geochemické charakteristiky geologického a hydrogeologického 
prostředí by měly mít tendenci k omezování uvolňování radionuklidů z hlubinného úložiště 
do okolního prostředí, nebo alespoň omezit jejich migraci. 

I.33. Pro hlubinné úložiště je zvláště důležitá volba hostitelského horniny a okolního 
geologického prostředí s vhodnými geochemickými vlastnostmi a dobrými retardačními 
vlastnostmi pro radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu. Proudění podzemní vody 
v hornině se děje přes póry a pukliny. Zpomalení pohybu radionuklidů působením různých 
minerálů se děje jak přes matrici (minerálních zrn), tak i na stěnách puklin. Toto je důležitým 
faktorem zvyšujícím dlouhodobou účinnost úložného systému. Geochemické retenční 
a retardační vlastnosti, které řídí výslednou rychlost a rozsah migrace radionuklidů, zahrnují 
takové procesy jako difúze, srážení, sorpce, iontové výměny a chemické interakce. 
Schopnost podzemních vod transportovat radioaktivní koloidy může být důležitá a měla 
by být také brána v úvahu. Biogeochemie je dalším faktorem, který může mít význam 
pro konkrétní lokalitu. 

I.34. Informace nezbytné k odhadu potenciálu pro migraci radionuklidů do okolního životního 
prostředí by měly zahrnovat popis geochemických a hydrochemických podmínek hostitelské 
horniny a okolních geologických a hydrogeologických struktur a podmínek proudění. Tato 
informace by měla zahrnovat: 

(a) mineralogické a petrografické složení geologických médií a jejich geochemické vlastnosti; 

(b) chemismus podzemní vody. 

I.35. Řada chemických a fyzikálně-chemických interakcí mezi formou odpadu, obalem 
a zásypovým materiálem a prostředím hlubinného úložiště by měly být hodnoceny. 
Pro posouzení migrace radionuklidů do životního prostředí vyplývající z interakce hornina-
voda-obal odpadů následovaný korozí obalu odpadů a vyluhováním radionuklidů z odpadu, 
by měly být získány informace o: 

(a) chemickém, radiochemickém a mineralogickém složení hornin (včetně výplní puklin); 

(b) sorpční kapacitě minerálů a hornin pro ionty důležitých radionuklidů; 

(c) obsahu radionuklidů a chemickém složení podzemních vod, včetně pH a Eh; 

(d) účincích záření a zbytkového tepla na horniny a na chemismus podzemních vod; 

(e) vlivu organických, koloidních a mikrobiologických materiálů; 

(f) charakteristice pórů a povrchu minerálů hornin (včetně puklin); 

(g) efektivní difúzní rychlosti nuklidů v hornině; 

(h) rozpustnosti a speciace radionuklidů. 

Události vyplývající z lidské činnosti 

I.36. Umístění hlubinného úložiště by mělo být provedeno s ohledem na současné 
i potenciální lidské činnosti v lokalitě nebo její blízkosti. Pravděpodobnost, že tyto činnosti 
by mohly mít vliv na uzavření a izolační schopnosti úložiště a způsobit nepřijatelné důsledky, 
by měla být minimalizována. 

I.37. Při hodnocení hostitelské horniny pro hlubinné úložiště je třeba zvážit i další možnosti 
zhodnocení nebo potencionálního zhodnocení hostitelské horniny jako těžitelné suroviny 
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nebo pro vybudování skladovacích prostor. Například možná přítomnost plynu nebo ropných 
ložisek a hodnotných ložisek nerostných surovin a jakýkoliv významný potenciál geotermální 
energie by měly být vzaty v úvahu, aby se minimalizovala možnost lidského zásahu do 
systému geologického ukládání odpadů. Přednost by měla být dána lokalitám nacházejícím 
se v oblastech, které minimalizují pravděpodobnost, že hostitelské prostředí by mohlo být 
takto využito. 

I.38. Pokud již existující vrty a výkopy v hostitelské hornině a v jejím okolí vykazují skutečné 
nebo potenciální hydraulické propojení, mělo by být identifikováno, kde mohou mít vliv 
na bezpečnost. V takových případech by vrty a další struktury, které by mohly představovat 
potenciální migrační cesty pro radionuklidy, měly být utěsněny. 

I.39. Charakteristiky (vlastnosti) povrchu, které by mohly vést k zaplavení HÚ jako důsledek 
selhání stávajících nebo plánovaných vzdutí povrchových vod by měly být pečlivě zváženy 
a vyhodnoceny. Při analýze regionu mohou být potenciální lokality vybrány na základě 
závažnosti účinků povodní. Zařízení postavena v blízkosti svahů by měla být hodnocena 
v kontextu svahových poruch a skalních sesuvů vzniklých v důsledku lidských činností, jako 
je odlesňování.  

I.40. Informace nezbytné pro vyhodnocení toho, jak současné i potenciální lidské činnosti 
by mohly mít vliv na HÚ, zahrnuje: 

(a) záznamy z minulosti a současnosti o vrtání a těžbě v blízkosti lokality; 

(b) informace o výskytu energetických a nerostných surovin v oblasti lokality; 

(c) zhodnocení aktuálního a budoucího možného využití povrchových a podzemních vod 
v lokalitě; 

(d) umístění stávajících a plánovaných vodních děl. 

Stavební a inženýrské podmínky 

I.41. Povrchové a podzemní charakteristiky lokality by měly umožnit návrh optimalizovaného 
plánu povrchových zařízení, a konstrukci všech ražeb v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. 

I.42. Celkové strategie výstavby nebo hloubení by měly být připraveny a použity při přípravě 
důlního díla tak, aby zajistily, že jsou v souladu s národními předpisy pro stavbu podzemních 
děl, a že souběžně probíhající výkopové práce a ukládání odpadu se navzájem neovlivňují. 
Razící práce musí být prováděny tak, aby nevytvářely takové změny v okolním horninovém 
prostředí, které by představovaly nepřijatelné únikové cesty z HÚ do biosféry. 

Materiál z hloubení šachet, tunelů a chodeb může být uvažován, např. s ohledem na jeho 
použití, jako zásypový materiál v navrhovaném úložišti. Není-li to možné, měl by se tento 
materiál vzít v úvahu pro terénní úpravy ke zlepšení přírodního prostředí. Vzdálenost 
od vhodných zdrojů kameniva nebo vody pro stavební činnosti může být vzata v úvahu. 

I.43. Údaje nezbytné pro posouzení stavebních a inženýrských podmínek zahrnují: 

(a) podrobné geologické a hydrogeologické údaje o hostitelské hornině a o jejím nadloží; 

(b) topografie lokality a jejího okolí; 

(c) povodňová (záplavová) historie oblasti; 

(d) specifikace oblastí náchylných k sesuvům půdy, potenciálně nestabilních svahů nebo 
materiálů s nízkou únosností nebo s vysokým zkapalňovacím potenciálem; 
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(e) potenciálně nepříznivé podmínky, které se mohou vyskytnout během ražby (vysoká 
teplota horniny, vysoká koncentrace plynu, vysoký poměr napětí a pevnosti, výskyt 
smykových zón;) 

(f) historické údaje o seizmicitě regionu; 

(g) geomechanické a tepelné vlastnosti hostitelské horniny; 

Ochrana životního prostředí 

I.44. Lokalita by měla být umístěna tak, že kvalita životního prostředí bude dostatečně 
chráněna a potenciální negativní dopady lze zmírnit na přijatelnou úroveň, s ohledem 
na technické, ekonomické, sociální environmentální faktory. 

I.45. Geologické úložiště, jako i jiná velká průmyslová zařízení, musí být v souladu 
s požadavky na ochranu a zachování životního prostředí a s dalšími příslušnými předpisy ne-
radiologické oblasti. Mezi možnými nepříznivými dopady, které může mít geologické úložiště 
na životní prostředí, mohou být uvedeny následující: 

(a) zhoršování životního prostředí v důsledku těžebních aktivit a dalších průmyslových 
provozů v oblasti zájmu. Takové zhoršování může zahrnovat: hluk a vizuální efekty a fyzický 
vliv, jako například z nebezpečných výluhů. 

(b) dopad na oblasti významných veřejných hodnot; 

(c) zhoršení zásobování vodou; 

(d) dopad na život rostlin a živočichů, zejména ohrožených druhů. 

I.46. Pro odhad možných dopadů na životní prostředí, potřebné informace se budou týkat dat 
nutných pro zhodnocení dopadů na životní prostředí a měly by věnovat pozornost:  

(a) územím národních parků, rezervacím divokých zvířat, územím zvláštních vědeckých 
nebo kulturních zájmů a historickým oblastem; 

(b) stávajícím zdrojům povrchové i podzemní vody;  

(c) stávající suchozemské a vodní vegetaci a volně žijícím živočichům. 

Využívání půdy 

I.47. Při výběru vhodných lokalit, by mělo být zváženo využití půdy a vlastnické vztahy 
k půdě v souvislosti s možným budoucím rozvojem a regionálním plánováním v zájmové 
oblasti. Územní jurisdikce (působnost) nebo vlastnictví pozemků bude ve většině států 
významným faktorem s ohledem na ekonomiku a postoj veřejnosti. Stávající vlastnictví půdy 
provozovatelem navrhovaného zařízení nebo státem by mohlo zjednodušit plánovací 
a hodnotící práce a redukovat problémy spojené s vynětím půdy. Informace shromažďované 
pro účely umísťování musí obsahovat podrobné údaje o stávajícím půdním fondu, jurisdikci 
a územních plánech zájmové oblasti. 
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Meteorologická a hydrologická rizika při vyhodnocování lokalit pro jaderná zařízení 
(Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) 
IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide, SSG-18, 2011 

2.12. Ostatní hydrologické jevy, které by mohly způsobit riziko pro zařízení, jsou následující: 

- hladina vody stoupající proti proudu nebo padající po proudu jako následek, 
například, obstrukce kanálu řeky v důsledku sesuvy půdy nebo jejich ucpání 
způsobeným ledem, kmeny, troskami nebo vulkanickým materiálem; 

- sesuvy půdy nebo laviny do vodních útvarů; 
- vodní smršť; 
- zhoršení nebo selhání zařízení v místě nebo v blízkosti zařízení (například kanály, 

zadržovací nádrže nebo trubky); 
- odtoky vody v kanálu v důsledku náhlé změny v průtoku; původ může být přírodní, 

například přílivová vlna, nebo umělý, jako je tomu v případě uzavření vodní 
elektrárny; 

- změny hladin podzemních vod; 
- podpovrchové zmrazení superpodchlazenou vodou (ledová tříšť). 

2.13. Značné škody mohou být způsobeny bezpečnostním konstrukcím, systémům 
a komponentám v důsledku infiltrace vody do vnitřních prostor zařízení. 

Tlak vody na stěny a základy může způsobit problém jejich konstrukční kapacitě nebo 
stabilitě. 

Podzemní vody mohou ovlivnit stabilitu půdy nebo zásypu. Také vliv vody na kritičnost 
štěpných materiálů by měl být zvažován u některých typů jaderných zařízení. 

2.14. Zaplavení areálu může také způsobit nedostatky nebo blokády kanalizačního systému 
zařízení. Říční povodeň může připlavit ledové kry ve velmi chladném počasí, nebo 
sedimenty a trosky všech druhů, které by mohly fyzicky poškodit konstrukce, překážet 
přívodu vody nebo poškodit kanalizaci. 

2.15. Dynamický účinek vody může být škodlivý pro konstrukce a základy jaderného 
zařízení, jakož i pro mnoho systémů a komponent umístěných v areálu. V takových 
případech může dojít k erozi na hranici areálu, k odrhnutí konstrukcí nebo k vnitřní erozi 
zásypu z důvodů účinků podzemní vody. 

  

Monitorování a kontrola úložišt radioaktivních odpadů (Monitoring and Survreillance 
of Radioactive Waste Disposal Facilities), IAEA Safety Standards, Specific Safety 
Guide, SSG-31, 2014 

Příloha 1 PŘÍKLAD INFORMACÍ Z MONITORINGU A KONTROL V RÁMCI VÝZKUMNÉHO 
PROGRAMU PRO GEOLOGICKÉ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ 

MONITORING SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ ÚLOŽIŠTĚ A INŽENÝRSKÝCH BARIÉR 

I–9. Změny stability hlubinného úložiště nebo jeho části mohou být výsledkem působení 
přírodních procesů a lidské činnosti. Kontinuální monitoring širšího okolí může přispět 
k hodnocení stability úložiště a k odhalení jakýchkoliv deformací ve stavební části HÚ, nebo 
okolního hostitelského horninového prostředí.  
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I-10 Parametry, které se mají monitorovat: 

• mechanické vlastnosti; 
• tlak; 
• napětí; 
• parametry monitorované konvenčními metodami (v podzemních prostorách): 

- tlak horninového masivu; 
- deformace a zatížení na výztuž; 
- deformace ve výrubu a obezdívce; 
- pukliny (diskontinuity).  

PORUCHY ZPŮSOBENÉ HLUBINNÝM ÚLOŽIŠTĚM 

I-12. Výstavba HÚ způsobuje porušení původně existujícího přirozeného rovnovážného 
stavu. Následné etapy provozu HÚ způsobí další změny. Některé z těchto změn se mohou 
projevit až za mnoho let. Proto se monitorovací program zaměří na změny v prostředí HÚ 
působením efektů jako:  

• mechanické poruchy jako výsledek razících prací; 
• hydraulické a hydrochemické změny jako výsledek ražby a odvodnění; 
• termomechanické efekty způsobené teplem generovaným z uloženého odpadu;  
• geochemické změny vlivem chemických reakcí způsobených budováním HÚ a jeho 

provozem (hlavně přístupem vzduchu, ale také přísunem zásypového materiálu, 
materiálů na zpevňování, jako např. ocel, injektážní směs, stříkaný beton, těsnící 
materiál, vlastní odpad, zavážením odpadů a/nebo komponent úložného obalového 
souboru).      

I–13. Parametry hostitelského horninového prostředí, které mají být monitorovány:  

• mechanické poruchy hostitelského horninového prostředí: 
- napjatost (elipsoid napjatosti);   
- deformace; 
- pukliny (diskontinuity) 

• hydraulické změny: 
- permeabilita;  
- hydrostatický tlak; 
- stupeň nasycení; 

• geochemické změny: 
- složení (pórová voda a mineralogie);  
- pH; 
- redox potenciál;  
- retenční vlastnosti;   
- biologické změny. 

• termální změny; 
- teplota a její změny;  
- tepelná vodivost vypočítaná na základě teploty a jejích změn v prostoru. 

 
  



Studie srovnávající platný právní stav našich 
a unijních předpisů 

Evidenční označení: 

SURAO TZ 9/2015 
 

 37 

Společná Úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem 
a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady 

Článek 4 Obecné bezpečnostní požadavky  

Každá smluvní strana učiní příslušné kroky k zajištění toho, aby jednotlivci, společnost 
a životní prostředí byli ve všech etapách nakládání s vyhořelým palivem adekvátně chráněni 
proti radiologickým rizikům.  

Za tím účelem, každá smluvní strana učiní odpovídající kroky tak, aby:  

• zajistila, že kritičnost a odvod zbytkového tepla vznikajícího v průběhu nakládání 
vyhořelým palivem byly náležitě zabezpečeny;  

• zajistila, že vznik radioaktivních odpadů spojených s nakládáním s vyhořelým palivem 
je omezen na prakticky možné minimum v souladu s přijatou koncepcí palivového 
cyklu;  

• byly vzaty v úvahu vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky nakládání s vyhořelým 
palivem;  

• poskytla účinnou ochranu jednotlivcům, společnosti a životnímu prostředí tak, 
že se na národní úrovni použijí vhodné ochranné metody schválené orgánem dozoru 
v souladu s národní legislativou, která bere patřičný ohled na mezinárodně uznávaná 
kritéria a standardy;  

• byla vzata v úvahu biologická, chemická a jiná rizika, která by mohla být spojena 
s nakládání s palivem;  

• bylo vynaloženo veškeré úsilí k vyvarování se akcí, které mají reálně předvídatelné 
dopady na budoucí generace, převyšující ty, jež jsou povoleny pro současnou 
generaci;  

• zabránila vytváření nepřiměřených zátěží pro příští generace.  

Článek 6 Umísťování plánovaných zařízení  

1. Každá smluvní strana učiní příslušné kroky, které zajistí, že pro navrhované zařízení 
k nakládání s vyhořelým palivem budou stanoveny a zavedeny postupy:  

• hodnocení všech důležitých faktorů, vztahujících se k lokalitě, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost zařízení v průběhu jeho provozní životnosti;  

• hodnocení pravděpodobných dopadů takového zařízení na jednotlivce, společnost 
a životní prostředí z hlediska bezpečnosti;  

• poskytování informací o bezpečnosti takového zařízení veřejnosti;  
• konzultací se smluvními stranami v blízkosti takového zařízení, které by mohly být 

tímto zařízením ovlivněny, a proto poskytnutí základních údajů, vztahujících 
se k tomuto zařízení, které jsou vyžádány smluvními stranami a které jim umožní 
vyhodnotit pravděpodobný vliv tohoto zařízení na jejich území z hlediska bezpečnosti.  

2. Každá smluvní strana učiní příslušné kroky k zajištění toho, že taková zařízení nebudou 
mít nepřijatelné účinky na jiné smluvní strany, a to tak, že je umístí v souladu s obecnými 
bezpečnostními požadavky článku 4. 
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7 Příloha grafická 

Obr. 1 Vymezení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Kraví hora  
 se souřadnicemi x, y 

Obr. 2 Okolí lokality Kraví hora – vlivy důlní činnosti a vrtná prozkoumanost 

zdroje: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer? 

vrtná prozkoumanost: DIAMO s.p. 

topo podklad: ČÚZK 

 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer
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    Obr. 1   Vymezení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry Kraví hora se souřadnicemi x, y 
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Obr. 2   Okolí lokality Kraví hora – vlivy důlní činnosti a vrtná prozkoumanost 



 

 
 


