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Boletice ?

Březový potok

Čertovka

Magdalena

Čihadlo

Hrádek
Horka

Kraví hora

Lokality pro úložiště v ČR



Geografická situace

• Vysočina
• Střítež, Moravecké Pavlovice, 

Bukov, Věžná, Sejřek

• Jihomoravský kraj
• Drahonín, Olší

• Kolem 1.100 obyvatel v 7 obcích

• ≈ 43 km z Brna

• ≈ 21 km z N. Města na Moravě



Další lokality v blízkosti Brna

Lokality na Vysočině:

1. Kraví hora (Střítež, Vežná)

2. Horka (Budišov, Rudíkov)

3. Hrádek (Rohozná, Dolní Cerekev



Další zátěže v území

• Návrh na průzkumné 

území

• Výměra 17,1 km2

• Vměstnané mezi: 

• Těžbu uranu Rožná,

• odkaliště související s těžbou,

• bývalé štoly v celé lokalitě těžby, 

• plánovaný zásobník plynu Rožná,

• centrální sklad vyhořelého jaderného paliva 

Skalka,

• skládka TKO Bukov,

• řeku Loučku a říčku Nedvědičku.

Kraví hora - Hlubinné úložiště

Skalka - Centrální sklad 

vyhořelého jaderného paliva

Rožná - podzemní plynový 

zásobník

Prostor těžby uranu -

bývalé štoly

- odkaliště

Bukov- skládka TKO



Mapa střetu zájmů

HÚ



Vizualizace HÚ



Odkaliště Rožná



Kde vidíme problémy v procesu 

vyhledávání HÚ?

1. Dokud nejsou stanovena jasná pravidla, která nebude možné vykládat pokaždé

jinak, nemohou obce účinně hájit svoje zájmy.

2. Stát postupuje nekoncepčně.

• Navíc v případě Kraví hory stále trváme na tom, že tato oblast již je dnes velmi

problematická z hlediska kombinace rizikových faktorů a velkých zátěží pro životní

prostředí a že zařazení mezi lokality pro hlubinné úložiště bylo již od počátku pouze

politickým rozhodnutím.

• Kdyby se Kraví hora posuzovala od stolu jen na základě aktuálně známých faktů, každý

laik by ji označil za nevhodnou už jen pro těsné sousedství starých důlních děl z těžby

uranu (ze zákona vylučující podmínka).

• Další průzkumy jsou jen vyhazováním peněz za zjišťování již zjištěného.

• Máme určité obavy z časového posunu mezi začínajícími průzkumy a teprve dodatečně

stanovenými kritérii, což by mohlo vést k pokušení kritéria přizpůsobovat podle žádaného

cíle.
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