
Hledání úložiště 
jaderného odpadu 

v České republice
!
2002: Obyvatelé dotčených lokalit se 
dozvěděli, že stát uvažuje o případném 
zbudování úložiště jaderného odpadu v jejich 
bezprostřední blízkosti.
!
2002–2004: Ve všech lokalitách se vzedmula 
vlna odporu, bylo podepsáno a odesláno 
velké množství petic, konaly se protestní akce, ve většině obcí se 
konala referenda, ve kterých místní obyvatelé vesměs odmítli 
úložiště - v Deštné a v Lodhéřově se referenda konala v lednu 
2004, v Okrouhlé Radouni pak v říjnu 2009.
!
2004–2009: na návrh Ministra průmyslu a obchodu vychlásila 
vláda pětileté moratorium.
!
listopad 2010: Vznikla Pracovní skupina pro dialog o hlubinném 
úložišti, ve které se pravidelně scházeli zástupci občanských 
sdružení, státu a odborníci (sociologové, právníci, geologové).
!
leden 2013 – Jednání v Pracovní skupině k ničemu nevedla, obce 
odmítaly dále souhlasit s geologickými průzkumy, stát odmítal 
jakkoli právně zakotvit rovnoprávné postavení obcí a státu; 
ministr průmyslu a obchodu oklamal obce, Správu úložišť 
radioaktivních odpadů (SÚRAO), jejíž zástupci slibovali, že 
nezahájí geologické průzkumy bez souhlasů všech obcí v dané 
lokalitě, nahradil státním podnikem DIAMO, jenž požádal o 
stanovení průzkumného území (jeho zástupci veřejně prohlásili, že 
se necítí být vázáni sliby SÚRAO).
!
duben 2015: Ve všech lokalitách probíhají správní řízení o 
stanovení průzkumného území, momentálně má věc na stole 
ministr životního prostředí, který rozhoduje o rozkladech 
účastníků řízení (obcí a občanských sdružení), kteří nesouhlasili 
se stanovením průzkumného území.
!
7. dubna 2015: Konalo se obnovené setkání Pracovní skupiny 
pro dialog o hlubinném úložišti.
!
18. dubna 2015: Ve všech lokalitách se koná Den proti úložišti.
!
2018-2020: Na základě výsledků plánovaných průzkumů a se 
zohledněním vstřícnosti postoje obcí bude hledání úložiště 
zúženo na poslední dvě lokality.
!
2025: Měla by být vybrána finální lokalita, ve které bude 
zbudováno úložiště.
!
2065: Úložiště by mělo být uvedeno do provozu.

Až bude úložiště naplněno a uzavřeno, bude se 
muset areál na povrchu označit tak, aby po celou 
dobu, kdy bude jaderný odpad nebezpečný, nikoho 
nenapadlo nad úložištěm cokoli postavit nebo 
dokonce na místě úložiště vrtat či kopat. 
Radioaktivní odpad bude přitom životu nebezpečný 
přibližně následujících 100.000 let. Problém, jak 
sdělit budoucím generacím, které budou žít poblíž 
úložiště až do roku 100.000, se v Česku prozatím 
neřeší. Řada zahraničních studií však naznačuje, že 
povrch nad areálem bude muset vypadat tak, aby 
potenciálně děsil a odrazoval jakoukoli živou bytost. 
Tam, kde dnes stojí obec Najdek, bude třeba jednou 
stát pole železobetonových jehlanů a kvádrů, které 
vidíte níže na obrázku.

Den proti 
úložišti  
18. dubna 2015


LOKALITA ČIHADLO

obce Deštná, Lodhéřov, Pluhův Žďár, Světce

Zdroj ilustrací: Expert Judgement on Markers to Deter 
Inadvertent Human Intrusion into the Waste Isolation Pilot Plant, 
Sandia National Laboratories report SAND92-1382 / UC-721. 
Dostupné na: http://downlode.org/Etext/WIPP/
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VÍTÁME VÁS 
NA SPOLEČNÉM


POCHODU 
NA ČERTŮV KÁMEN

PROHLÁŠENÍ 
DEN PROTI ÚLOŽIŠTI

!
Kontakt:  
Petr Nohava 
e-mail: pnohava@gmail.com, tel.  720 578  341 
Zdeněk Leitner 
e-mail: leitnerzd@seznam.cz, tel. 607 711 684 
VÍCE INFORMACÍ NA: www.nechcemeuloziste.cz

2. Stát postupuje nekoncepčně. 

Plánované průzkumné práce nemají jasně stanovená 
kriteria výběru vhodného místa pro úložiště a nemohou 
tak přinést dostatečné informace potřebné ke snížení 
počtu lokalit. Stát také navrhuje budování dalších 
jaderných reaktorů - a tím i zvyšování množství 
vyhořelého jaderného paliva - bez jasné a obecně 
přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního 
odpadu vyřešit. Jeho trvalým uložením do země bez 
možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o 
možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.
!
Každá lokalita je specifická, proto každý z organizátorů 
přizpůsobuje podobu protestní akce místním 
podmínkám. Naším společným zájmem je upozornit na 
problém ukládání 
vyhořelého 
jaderného paliva 
a zahájit 
celonárodní 
diskusi, do níž 
by se zapojili 
nejen obyvatelé 
dotčených 
lokalit, ale i vědci, 
novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky 
nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které 
nemají zákonnou možnost rozhodování o své 
budoucnosti ovlivnit, považujeme zanepřijatelné.

V sobotu 18. dubna 2015 se na 
všech místech po celé České 
republice, kde Správa úložišť 
radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné 
úložiště, uskuteční v rámci společného protestu 
pochody, koncerty a další akce. 

     UNESCO tento den vyhlásilo mezinárodním dnem 
památek a sídel. Chceme upozornit na to, že 
plánované úložiště by zásadně změnilo tvář blízkých 
obcí a stalo by se „památkou“, která přetrvá navždy.

Současně si připomínáme, že jen o týden později 
uplyne 29 let od největší jaderné katastrofy - havárie v 
Černobylu, jejíž následky ponese ještě mnoho dalších  
generací.

     Jaká je dnes situace v České republice? Stát, 
zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO), upřednostňuje trvalé uložení vyhořelého 
jaderného paliva. Označil celkem sedm lokalit, kde by 
mohlo být vybudováno hlubinné úložiště, a připravuje 
jejich průzkum. Většina obyvatel dotčených obcí však 
s tímto postupem nesouhlasí. Důvody lze shrnout do 
dvou bodů:
!
1. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích 
ohrožených výstavbou úložiště.   
Stát usiluje o zahájení průzkumných prací, aniž by 
bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení 
obcí a státu. Přijetí návrhu zákona, který by postavení 
obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát 
bojkotuje. Na znění návrhu se přitom shodli zástupci 
samospráv, neziskových organizací, ministerstev i 
odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné 
bezpečnosti. 

Pojďte s námi na procházku krajinou, 

do které již zakrátko může být 
VSTUP ZAKÁZÁN!!

CO MOHU UDĚLAT: Buďte aktivní, 
zajímejte se o aktuální situaci. Ptejte se 
svých starostů a zastupitelů, trvejte na tom, 
aby respektovali výsledky místních referend 
a skutečně využívali všech možností, jak 
zabránit výstavbě úložiště!!!
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