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Proč se problematice věnujeme

Vysoceradioaktivní odpad přináší riziko ohrožení lidí 
a životního prostředí.

Sledujeme:

Reálnost řešení

Dlouhodobou bezpečnost

Akceptaci veřejností, zvláště pak dotčených 
obyvatel



Zdroj: radioactivity.eu.com

Souhlas obyvatel nezbytnou podmínkou

 Už výběr lokality ovlivňuje život v dotčených regionech.
 Stavba a provoz by měla dopady nejméně po čtyři 

generace.
 Odpad v případném budoucím úložišti bude nebezpečný 

přinejmenším po dalších 4 000 generací obyvatel žijících 
nad ním.



Evropská unie požaduje účinnou účast

Směrnice Rady 2011/70/Euratom
Článek 10 Transparentnost

odst.2 „Členské státy zajistí, aby veřejnost měla v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy a 
mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se 
účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání 
s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti – analýza legislativy

Jaké jsou skutečné možnosti?



Jaké jsou skutečné možnosti?

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti – analýza legislativy



Volání po nápravě trvá už dvanáct let

Memorandum starostů a 
nevládních organizací (celkem 
22 subjektů) z 6. 12. 2003 v 
Táboře: „Proces vyhledávání 
musí být transparentní a 
demokratický. Obce musí mít 
právo rozhodovat o své 
budoucnosti.“



Aktivity lidí v lokalitách



 

            

            

            

            

            

         

Obec Datum 
konání  

Účast 
v referendu  

Souhlas 
s umístěním 
úložiště  

Nesouhlas 
s umístěním 
úložiště  

Oslavička 13. 9. 2003 80,0 %  1,5 %  98,5 % 
Nadějkov 15. 11. 2003 67,5 %  2,8 %  95,7 % 
Přeštěnice 15. 11. 2003 76,4 %  0,6 %  99,4 % 
Božetice 15. 11. 2003 73 %  2,8 %  97,2 % 
Hodov 6. 1. 2004 72,5 %  4,0 %  96,0 %  
Rudíkov 24. 1. 2004 71,9 %  4,0 %  95,7 % 
Budišov 31. 1. 2004 59,1 % 12,1 %  81,8 % 
Nárameč 31. 1. 2004 71,7 %  5,2 %  93,4% 
Lodhéřov 31. 1. 2004 84 %  0,6 %  99,4 % 
Deštná 31. 1. 2004 63,4 %  1,8 %  93,1 % 
Zhoř 7. 2. 2004 69,1 %  0 %  99,3 % 
Jistebnice 17. 4. 2004 51,25 % 1,8 %  97,3 % 

28 platných místních referend odmítajících 
úložiště nebo průzkumy



28 platných místních referend odmítajících 
úložiště nebo průzkumy
Obec Datum konání Účast 

v referendu 

Souhlas 

s umístěním 

úložiště 

Nesouhlas 

s umístěním 

úložiště 

Pačejov 24. 4. 2004 80,8 % 1,75 % 95,5 %

Maňovice 24. 4. 2004 89,5 % 0 % 97,1 %

Olšany 24. 4. 2004 95,1 % 0 % 99,4 %

Rohy 12. 6. 2004 65,2 % 9,6 % 89 %

Hojkov 28. 4. 2007 92,4 % 0 % 98,3 %

Opatov 10.11. 2007 67,5 % 2,8 % 95,4 %

Dušejov 24. 11.2007 65,3 % 3,7 % 95,8 %

Jedlov 24.11.2007 68,7 % 1,9 % 98,1 %

Milíčov 8. 12. 2007 86,4 % 1,1 % 95,5 %

Dvorce 15. 12. 2007 73,3 % 4,5 % 95,5 %

Hubenov 15. 12. 2007 82, 6 % 1,1 % 98,9 %

Cejle 22. 3. 2008 72,6 % 15,1 % 79,4 %

Rohozná 15. 8. 2009 75 % 2,6 % 96,6 %

Okrouhlá Radouň 10. 10. 2009 59,5 % 5,7 % 93,2 %

Lubenec 29. 6. 2012 53,4 % 17,2 % 79,7 %

Bukov 11.-12.1. 2013 87,9 % 42,7 % 51,9 %



První úspěch společným úsilím

2. 6. 2004 vláda na návrh ministra Milana Urbana přerušuje
průzkumy a to nejméně na 5 let – výsledek značného odporu
veřejnosti: jednoznačné výsledky místních referend, petic,
anket a řady veřejných akcí včetně demonstrace před
Úřadem vlády, nesouhlasy obecních i krajských samospráv.

Demonstrace lidí z lokalit 
před Úřadem vlády –
leden 2004



Seminář v Senátu v r. 2005



A lidé stále nemlčeli …



A lidé stále nemlčeli …



Božejovická výzva (duben 2009)

Podepsalo 24 obcí a sdružení



Božejovická výzva (duben 2009)

1. Chovat se k obcím jako k partnerům – nastavení 
transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí  a 
krajů odmítnout úložiště.

2. Změnit zákony i přístup, zakotvit veto.

3. Neblokovat rozvoj obcí zbytečně např. předčasnou územní 
ochranou v územně-plánovací dokumentaci.

4. Nezvyšovat množství radioaktivních odpadů pokud neznáme 
řešení.



Sliby SÚRAO roku 2012

Před zahájením geologických průzkumných prací SÚRAO 

vyzve obce z předběžně vytipovaných lokalit k aktivní 

účasti   při výběru kandidátních lokalit pro HÚ.

S obcemi, které s účastí budou souhlasit, sepíše SÚRAO 

smlouvu upravující podmínky této účasti.

Na lokalitách, kde se všechny obce do procesu výběru 

zapojí, podá SÚRAO žádost u příslušného odboru 

Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného 

území.



Sliby jsou sliby

V období prosinec 2012/leden 2013:

• zapomenut slib o dobrovolnosti průzkumů

• o průzkumná území bylo  požádáno na všech 7 

lokalitách i přes trvající nesouhlasy obcí, průzkumná 

území jsou stanovena a dnes napadena žalobami

• účelově rozděleny naplánované práce na dvě etapy –

vyhledávání (bez vrtů, do roku 2016 všude) a 

geologické práce (s vrty, do roku 2018, na 4 lokalitách)



Předávání výzvy K hlubinnému úložišti férově

Březen 2013: výzva 131 

starostů a 29 sdružení a 

dalších subjektů 



19. dubna 2015 – Den proti úložišti



www.nechcemeuloziste.cz



Deklarovaná transparentnost SÚRAO v praxi

Rada SÚRAO je orgánem veřejné kontroly nad ní a je v ní
zastoupena i veřejnost. SÚRAO přesto poskytuje pouze
cenzurované zápisy z jednání.



Peníze na prvním místě?



Pracovní skupina pro dialog o hlubinném 
úložišti

Založena v listopadu 2010, od r. 2014 zařazena pod Radu vlády 
pro energetickou a surovinovou strategii ČR

Výňatek z nového Statutu:

„Pracovní skupina je zřízena … za účelem posílení 
transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné 
úložiště jaderného odpadu a vyhořelého jaderného paliva 
produkovaného na území České republiky s respektováním 
zájmů veřejnosti.“

Návrh zákona o posílení práv obcí při hledání úložiště – pokud 
vůbec projde legislativním procesem, nejde o jedinou a 
konečnou formu zapojení dotčené veřejnosti do procesu 
výběru. 



15.5.2002 - vláda přijala „Grégrovu“ Koncepci nakládání 

s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR 

– ačkoliv získala jako jeden z mála koncepčních dokumentů v r. 

2001 NESOUHLASNÉ STANOVISKO Ministerstva životního 

prostředí v procesu SEA (hodnocení vlivů na životní prostředí)

Jedním z důvodů nesouhlasného stanoviska: 
V předložené koncepci chybí doplnění variant řešení této problematiky.
Uložení vyhořelého paliva do hlubinné geologické formace není řešení 
jediné. Z koncepce není jasné do jaké míry je optimální ve srovnání s jinými 
dnes známými nebo v dohledné budoucnosti dostupnými možnostmi. Za 
zvážení stojí řada dalších variant, počínaje hlubinným uložením s možností 
opětovného vyjmutí a dalšího využití přes časově omezené uložení 
v podpovrchových nebo dokonce i povrchových skladech až po přepracování 
vyhořelého paliva nebo před možným využitím štěpitelného materiálu.

Koncepce, jak se bude nakládat s odpadem



Nyní připravena aktualizace koncepce: stejný problém, nejsou 

posouzeny a porovnány alternativy.

Zahájení veřejného procesu posouzení dopadů na životní prostředí a 

zdraví lidí (SEA) každým dnem.

Oznámení již k dispozici na informačním portále  SEA: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce

Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce 

příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění (na 

úřední desce posledního z dotčených krajů). K vyjádřením zaslaným 

po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Koncepce, jak se bude nakládat s odpadem

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce


Poté fáze hodnocení. MŽP zveřejní oznámení na internetu a 
zajistí zveřejnění informace na úředních deskách dotčených 
samospráv (MŽP je chápe jako kraje). Je stanoveno datum 
veřejného projednání. 

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce 
MŽP nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného 
projednání návrhu koncepce. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží.

MŽP nakonec vydá stanovisko. Bez něj koncepci nemůže vláda 
schválit. 

Využijme tuto příležitost k otevření debaty o 
způsobu nakládání s radioaktivními odpady v ČR!

Koncepce, jak se bude nakládat s odpadem



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.



Kníže Svatopluk věděl, 
že úspěchu lze dosáhnout společnou silou.

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930, edvard.sequens@calla.cz

www.nechcemeuloziste.cz www.temelin.cz 


