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Stovky  
radioizotopů 
obsažené ve 
vyhořelém palivu 
se po vytažení z 
reaktoru 
spontánně 
rozpadají, vyzařují 
ionizující záření a 
teplo.

Zdroj: radioactivity.eu.com



Garance dlouhodobé bezpečnosti: otázky, na kterou odborníci stále ještě hledají odpovědi. 



Lokality pro úložiště v ČR

Březový potok

Čertovka

Magdalena

Čihadlo

Hrádek
Horka

Kraví hora



15. 5. 2002 - vláda přijala Koncepci nakládání s radioaktivními 

odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR – navzdory faktu, 

že získala jako jeden z mála koncepčních dokumentů 

NESOUHLASNÉ STANOVISKO Ministerstva životního prostředí v 

procesu SEA (hodnocení vlivů na životní prostředí).

Nový návrh koncepce má teprve bude podroben veřejnému 

hodnocení vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.



Schválený proces hledání úložiště v ČR

Průzkumy 
Lokalita Hrádek

Průzkumy 
Lokalita Horka

Průzkumy 
Lokalita K. hora

Průzkumy 
Lokalita Čertovka

Kandidátní
lokalita 1

Kandidátní 
lokalita 2

2020 až 2022

už za 5 až 7 let

Finální
lokalita

2025

za 10 let

Stavba laboratoře
= součást úložiště

2030

za 15 let

…
2015 až 2020

Průzkumy ve dvou etapách, v druhé jen 4 (?) lokality



• Rozhodnutí o stanovení průzkumného 
území Kraví hora vydáno 20. října 2014

• Podáno odvolání (rozklad) spolků 
Nechceme úložiště Kraví hora a Calla

• Ministra životního prostředí 29. dubna 
odmítl odvolání a potvrdil stanovení 
průzkumných území

• 60 dnů na možné podání správní žaloby

Aktuální právní stav



• Nestačí jen stanovit průzkumné území - musí 
být zpracován a schválen projekt průzkumných 
prací – povoluje Krajský úřad pokud technické 
práce se zásahem do pozemků

• Obce ani spolky nejsou účastníci, pouze 
vlastníci pozemků musí dát souhlas se vstupem 
na ně (netýká se prací bez zásahu do pozemků), 
pokud nesouhlasí, rozhodne spor Krajský úřad

• SÚRAO 5. 12. 2014 zrušilo výběrové řízení na 
zpracování projektu a provedení geologických 
prací



Jak by mělo hledání úložiště vypadat?

Účast veřejnosti skrze vyčerpávající, otevřenou informovanost.

Vyváženější postavení práv obcí i veřejnosti vůči státu jako nezbytný 
předpoklad procesu výběru = plné respektování práva obcí v 
geologicky vhodných lokalitách odmítnout výzkumné práce na 
povrchu i v podzemí i budoucí výstavbu (odstoupit z vyhledávání ve 
všech jeho etapách).

Adekvátní kompenzace negativních dopadů vyhledávání i výstavby a 
provozu úložiště do života obcí i regionu.

V tomto pořadí, ale ne naopak!



Návrh na další postup
Bezprostředně zastavit vyhledávání v lokalitách včetně 
probíhajících řízení na stanovení průzkumných území, ponechat a 
posílit odborné projekty zaměřené na výzkum bariér nutných pro 
dlouhodobou izolaci odpadu.

Po německém vzoru nejprve hledat společenský konsensus nad 
kritérii, podle kterých úložiště hledat - sestavit komisi i se zástupci 
veřejnosti (Pracovní skupina jako dobrý základ), která bude 
výsledky své práce skládat Senátu. 

Přijmout zákon o posílení práv obcí při hledání úložiště dle 
navržených prodiskutovaných kontur.



Informace pro vás: 
www.nechcemeuloziste.cz
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