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Zákon o vyhledávání a výběru lokality pro 
úložiště radioaktivních odpadů vydělujících teplo 

• Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 
Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle 
(Standortauswahlgesetz - StandAG) - 23.07.2013 
!

• Cíle: 
 transparentní vyhledávání národní lokality pro 
úložiště založené na vědeckých poznatcích s 
otevřeným výsledkem 
umožnění celospolečenského diskursu za účelem 
nalezení konsensuálního řešení 
minimalizace rizik ukládání skrze srovnávací výběr 
lokality



Komise  
"Ukládání vysoce radioaktivních odpadových látek"

• zvolena  Spolkovým sněmem a Spolkovou radou 10., 
resp. 11. dubna 2014 

• spadá pod výbor pro životní prostředí Spolkového sněmu  
• 33 členů 

✓  s právem hlasovacím : zástupci vědy (8),  
environmentálních spolků (2), církevních   
společenství (2), hospodářství (2), odborů (2)  

✓  bez hlasovacího práva: členové Spolkového  
sněmu (8) a zástupci zemských vlád (8) 

• 3 pracovní skupiny: 1. účast veřejnosti 
2. hodnocení 
3. kritéria pro rozhodnutí 

• ad hoc pracovní skupiny - momentálně 2



Úkoly a způsob práce Komise

• vypracování podkladů pro kritéria procesu výběru 
• projednání společensko politických a vědecko 

technických otázek 
• doporučení k postoji k dosud přijatým rozhodnutím 
• zasedání jsou veřejná 
• přijímání usnesení pokud možno konsensem, 

minimálně však dvoutřetinovou většinou 
• zpráva Spolkovému sněmu, Spolkové radě a 

Spolkové vládě do 31.12.2015 s možností jednoho 
prodloužení termínu o 6 měsíců

4



Základní rysy procesu výběru lokality

• proces výběru dle kritérií začíná na „slepé mapě“ 
• podstatná rozhodnutí formou zákona místo správních 

rozhodnutí (výběr lokalit k dalšímu průzkumu, 
závěrečné rozhodnutí o výběru lokality) 

• financování podle principu „platí původce“ - nový 
systém dávek 

• obšírné informování veřejnosti - občanské kanceláře, 
občanské dialogy 

• účast veřejnosti detailně upravena zákonem - na 
každém stupni procesu  

• zákonem upravena přeshraniční účast úřadů 
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Geologická kritéria pro výběr lokality

• vylučující 
✴ velkoplošné vertikální pohyby - > 1mm/rok 
✴ aktivní poruchové zóny 
✴ seismická aktivita - menší než zóna 1 podle 

DIN 4149 
✴ vulkanická aktivita - žádný kvartérní 

vulkanismus 
✴ stáří spodní vody - nulový obsah tritia a/

nebo 14C
6

dle: Mitglieder des Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte: Auswahlverfahren für 
Endlagerstandorte, Empfehlungen des AkEnd, Köln, Dezember 2002



Geologická kritéria pro výběr lokality

• minimální požadavky 
propustnost horninové bariéry < 10-10m/s 
mocnost horninové bariéry min. 100m 
mocnost nadloží min. 300m 
důlní dílo v hloubce max. 1500m 
dostatečná plošná roztažnost (např. v soli 
3km2, v jílu nebo žule 10km2) 
neexistence možnosti důlních otřesů 
nemožnost zpochybnit trvání parametrů po 
dobu řádově 1 milion let
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Geologická kritéria pro výběr lokality
• určení území se zvlášť vhodnými geologickými předpoklady
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Tabelle 4.3: Erfüllungsfunktionen für geowissenschaftliche Abwägungskriterien 
 

Bewertungsrelevante Eigenschaft 
des Kriteriums [Dimension]  

Bewertungsgröße des Kriteriums 
bzw. Indikator [Dimension] 

Wertungsgruppe 

günstig bedingt günstig weniger günstig 

Anforderung: Kein oder langsamer Transport durch Grundwasser im Endlagerniveau (Gewichtungsgruppe 1); (Kapitel 4.1.4.2) 

Grundwasserströmung Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers 
[mm/a] 

< 0,1 0,1 - 1 > 1 

Grundwasserangebot Gebirgsdurchlässigkeit [m/s] < 10-12 10-12 - 10-10  

Diffusionsgeschwindigkeit effektiver Diffusionskoeffizient [m2/s] < 10-11 10-11 - 10-10 > 10-10 

Anforderung: Günstige Konfiguration von Wirtsgestein und einschlusswirksamem Gebirgsbereich (Gewichtungsgruppe 1); (Kapitel 4.1.4.3) 

Barrierenwirksamkeit Barrierenmächtigkeit [m] > 150 100 – 150 50 -100 

Grad der Umschließung des Wirtsgesteins 
durch einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

vollständig unvollständig  

Robustheit und Sicherheitsreserven 

 

Teufe der oberen Begrenzung des 
erforderlichen einschlusswirksamen 
Gebirgsbereichs [m unter Geländeoberfläche] 

> 500 300- 500  

Volumen des einschlusswirksamen 
Gebirgsbereichs  

Flächenhafte Ausdehnung bei gegebener 
Mächtigkeit [Vielfaches des Mindestflächen-
bedarfs (z. B. für Salz 3 km2 und Ton 10 km2)] 

> 2-fach 2-fach < 2-fach 

Vorhandensein von Gesteinskörpern mit 
erhöhtem hydraulischen Potenzial 

Spezifischer hydraulischer Gradient (bei 
Gebirgsdurchlässigkeit 10-10 m/s und 
effektiver Porosität 0,1) 

<< 10-2 etwa 10-2 >> 10-2 

Anforderung: Gute räumliche Charakterisierbarkeit (Gewichtungsgruppe 1); (Kapitel 4.1.4.4) 

Ermittelbarkeit der Gesteinstypen im 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

Räumliche Verteilung der Eigenschaften der 
Gesteine des einschlusswirksamen 
Gebirgsbereichs 

gleichmäßig kontinuierliche 
räumliche 
Veränderungen 

diskontinuierliche 
räumliche 
Veränderungen 
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Bewertungsrelevante Eigenschaft 
des Kriteriums [Dimension]  

Bewertungsgröße des Kriteriums 
bzw. Indikator [Dimension] 

Wertungsgruppe 

günstig bedingt günstig weniger günstig 

Ausmaß der tektonischen Überprägung der 
geologischen Einheit 

 

 

für Salz gilt 

weitgehend 
ungestört 
(Störungen im 
Abstand > 3 km), 
flache Lagerung 

wenig gestört 
(weitständige 
Störungen, 
Abstand 100 m bis 
3 km), Flexuren 

intensiv gestört  
(engständig 
zerblockt, Abstand 
< 100 m), intensiv 
gefaltet 

große ovale 
Salzstrukturen 

 kleine rundliche 
bzw. schmale 
gestreckte 
Salzstrukturen 

Übertragbarkeit der Eigenschaften im 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich 

Gesteinsausbildung (Gesteinsfazies) Fazies regional 
einheitlich 

Fazies nach 
bekanntem Muster 
wechselnd 

Fazies nach nicht 
bekanntem Muster 
wechselnd 

Anforderung: Gute Prognostizierbarkeit (Gewichtungsgruppe 1); (Kapitel 4.1.4.5) 

Langfristige Stabilität der günstigen 
Verhältnisse 

Veränderung  der  Merkmale  „Mächtigkeit“,  
„Ausdehnung“  und  „Gebirgsdurchlässigkeit“  
des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 

keine wesentliche 
Veränderung der 
Betrachtungs-
merkmale über 
einen Zeitraum 
> 10 Mio. Jahre  

keine wesentliche 
Veränderung der 
Betrachtungs-
merkmale über 
den Zeitraum von 
1 bis 10 Mio. Jahre 

keine wesentliche 
Veränderung der 
Betrachtungs-
merkmale über 
einen Zeitraum bis 
1 Mio. Jahre 

Anforderung: Günstige gebirgsmechanische Voraussetzungen (Gewichtungsgruppe 2); (Kapitel 4.1.4.6) 

Neigung zu mechanisch bedingten 
Sekundärpermeabilitäten außerhalb einer 
konturnahen entfestigten Saumzone 

Lagebezug der Endlagerteufe zur Kurve für 
die maximal mögliche Teufe in Abhängigkeit 
von der Gebirgsdruckfestigkeit (Abbildung 4.9: 
Festgesteine mit nicht bzw. gering 
kriechfähigem Materialverhalten; 
Abbildung 4.10: Festgesteine mit ausgeprägt 
kriechfähigem Materialverhalten) 

Die zu bewertende 
Teufe liegt unter-
halb der Kurve für 
die maximal 
mögliche Teufe in 
Abhängigkeit von 
der Gebirgs-
druckfestigkeit. 

Die zu bewertende 
Teufe liegt mäßig 
(< 10 %) oberhalb 
der Kurve für die 
maximal mögliche 
Teufe in Abhängig-
keit von der 
Gebirgsdruck-
festigkeit. 

Die zu bewertende 
Teufe liegt deutlich 
(> 10 %) oberhalb 
der Kurve für die 
maximal mögliche 
Teufe in Abhängig-
keit von der 
Gebirgsdruck-
festigkeit. 
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Bewertungsrelevante Eigenschaft 
des Kriteriums [Dimension]  

Bewertungsgröße des Kriteriums 
bzw. Indikator [Dimension] 

Wertungsgruppe 

günstig bedingt günstig weniger günstig 

Anforderung: Geringe Neigung zur Bildung von Wasserwegsamkeiten (Gewichtungsgruppe 2); (Kapitel 4.1.4.7) 

Veränderbarkeit der Gebirgspermeabilität Verhältnis repräsentative 
Gebirgspermeabilität/repräsentative 
Gesteinspermeabilität [Maß ist die 
Wasserdurchlässigkeit in m/s] 

< 10 d 100 > 100 

 Erfahrungen über die Barrierewirksamkeit der 
Gebirgsformationen 

Die Gebirgsforma-
tion/der Gesteins-
typ wird unmittel-
bar/mittelbar an-
hand eines oder 
mehrerer Erfah-
rungsbereiche als 
gering durchlässig 
bis geologisch 
dicht identifiziert, 
auch unter geoge-
ner/technogener 
Beanspruchung. 

Die Gebirgsforma-
tion/der Gesteins-
typ ist mangels Er-
fahrung nicht un-
mittelbar/mittelbar 
als gering durch-
lässig bis geolo-
gisch dicht zu 
charakterisieren. 

Die Gebirgsforma-
tion/der Gesteins-
typ wird un-
mittelbar/mittelbar 
anhand eines Er-
fahrungsbereichs 
als nicht hinrei-
chend gering 
durchlässig identi-
fiziert. 

 Duktilität des Gesteins duktil/ plastisch- 
viskos ausgeprägt 

spröde-duktil bis 
elasto-visko-
plastisch wenig 
ausgeprägt 

spröde, linear-
elastisch 
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Bewertungsrelevante Eigenschaft 
des Kriteriums [Dimension]  

Bewertungsgröße des Kriteriums 
bzw. Indikator [Dimension] 

Wertungsgruppe 

günstig bedingt günstig weniger günstig 

Rückbildbarkeit von Rissen Rückbildung der Sekundärpermeabilität Die Rissschlie-
ßung erfolgt auf-
grund eines duk-
tilen Materialver-
haltens unter Aus-
gleich von Ober-
flächenrauhigkei-
ten im Grundsatz 
vollständig. 

Die Rissschließ-
ung erfolgt durch 
mechanische 
Rissweitenver-
ringerung in Ver-
bindung mit sekun-
dären Mechanis-
men, z. B. Quell-
deformationen. 

Die Rissschließ-
ung erfolgt nur in 
beschränktem 
Maße (z. B. sprö-
des Materialver-
halten, Oberflä-
chenrauhigkeiten, 
Brückenbildung). 

Rückbildung der mechanischen 
Eigenschaften 

Rissverheilung 
durch geoche-
misch geprägte 
Prozesse mit 
erneuter Aktivie-
rung atomarer 
Bindungskräfte im 
Rissflächenbereich 

 
 

Rissverheilung nur 
durch Zuführung 
und Auskristallisa-
tion von Sekundär-
mineralen (mine-
ralisierte Poren- 
und Kluftwässer, 
Sekundär-
mineralisation) 

Zusammenfassende Beurteilung der Neigung zur Bildung von Wasserwegsamkeiten auf 
Grund der Bewertung der einzelnen Indikatoren: 

Bewertung 
überwiegend 
"günstig": Keine 
bis marginale Nei-
gung zur Bildung 
von Wasserweg-
samkeiten 

Bewertung 
überwiegend 
"bedingt günstig": 
Geringe Neigung 
zur Bildung von 
dauerhaften Was-
serwegsamkeiten 

Bewertung 
überwiegend 
"weniger günstig": 
Bildung von 
dauerhaften 
sekundären Was-
serwegsamkeiten 
zu erwarten 

Anforderung: Gute Gasverträglichkeit (Gewichtungsgruppe 3); (Kapitel 4.1.4.8) 

Gasbildung Wasserangebot im Wirtsgestein trocken feucht und dicht 
(Gebirgsdurchläs-
sigkeit < 10-11 m/s) 

feucht 
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Bewertungsrelevante Eigenschaft 
des Kriteriums [Dimension]  

Bewertungsgröße des Kriteriums 
bzw. Indikator [Dimension] 

Wertungsgruppe 

günstig bedingt günstig weniger günstig 

Druckaufbau Gebirgsdurchlässigkeit [m/s] > 10-9 10-9 -10-10 < 10-10 

Anforderung: Gute Temperaturverträglichkeit (Gewichtungsgruppe 3); (Kapitel 4.1.4.9) 

Temperaturstabilität des Gesteins Temperatur, bei der es zu Mineralumwand-
lungen in den Gesteinen kommt [°C] 

> 120 100 - 120 < 100 

Thermisch bedingte 
Sekundärpermeabilität 

Ausdehnung der thermomechanisch gestörten 
Umgebung um Einlagerungshohlräume [m] 

< 10 10 - 50 > 50 

Zugfestigkeit [MPa] im Nahbereich (etwa 10 m 
bis 50 m) um Endlager bei einer 
Kontakttemperatur von 100 °C für 

   

Granit 
Tonstein 
Steinsalz 

> 13 
> 8 
> 2 

t 8 
t 4 

1 - 2 

< 8 
< 4 
< 1 

Anforderung: Hohes Rückhaltevermögen der Gesteine gegenüber Radionukliden (Gewichtungsgruppe 3); (Kapitel 4.1.4.10) 

Sorptionsfähigkeit der Gesteine des 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs  

Kd-Wert für langzeitrelevante Radionuklide 
t 0,001 [m3/kg] 

Uran, Protacti-
nium, Thorium, 
Plutonium, Neptu-
nium, Zirkonium, 
Technetium, 
Palladium, Jod, 
Cäsium, Chlor 

Uran, Plutonium, 
Neptunium, 
Zirkonium, 
Technetium, 
Cäsium 
 

 

Mineralphasen mit großer reaktiver 
Oberfläche 

Hohe Gehalte an Mineralphasen mit großer reaktiver Ober-
fläche, wie Tonminerale, Fe- und Mn-Hydroxide und -Oxi-
hydrate  



Sociální a územně plánovací kritéria

• ochota zúčastnit se projektu 
• ochrana přírody a krajiny 
• zemědělství a lesnictví 
• ochrana pitné vody 
• záplavová území 
kritéria ke zvážení: 
• rekreace 
• ochrana památek 
• využití vod 
• těžba surovin 
• konkurenční využití podzemí (zásobníky plynu, …) 
• infrastruktura (dopravní napojení, ochranná pásma, …) 
• odstup od obydleného území
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Socioekonomická kritéria

• trh práce - očekávaný vývoj 
nezaměstnanosti, saldo pohybu obyvatel, 
vývoj kupní síly 

• investice - očekávaný vývoj investování, 
posílení nebo oslabení struktur v důsledku 
vývoje důležitých oborů 

• trh s byty - očekávaná obsazenost bytů, 
vývoj cen stavebních pozemků popř. cen 
pronájmu

14



Kritéria pro ověření způsobilosti

15

 200 

4.3 Kriterien zur Eignungsprüfung 

Die Errichtung und der Betrieb eines Endlagers bedürfen nach § 9b des Atom-

gesetzes (AtG) der Planfeststellung. Das Endlager muss die nach dem Stand von 

Wissenschaft und Technik erforderliche Schadensvorsorge gewährleisten. Die 

Sicherheitskriterien legen die zu fordernden Sicherheitsprinzipien und Schutzziele 

und die daraus folgenden grundlegenden Anforderungen an ein Endlager fest. Sie 

stellen somit eine Konkretisierung der Schadensvorsorge dar. Eine Aktualisierung 

der Sicherheitskriterien für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem Bergwerk 

ist derzeit in Arbeit. In Abbildung 4.12 ist das System rechtlicher Regelungen für ein 

Endlager dargestellt. 

Gesetzliche
Regelungen

Untergesetzliche
Regelungen

Technische Regelwerke
z. B. DIN, KTA

Gesetze
und

Verordnungen

Sicherheitskriterien
Schutzziele,

Anforderungen

Leitlinien
z. B. Nachweisverfahren für die

Langzeitsicherheit

Grad der
Konkretisierung

 
Abbildung 4.12: Schematische Darstellung von rechtlichen Regelungen für ein Endlager 

Die Standortauswahl nach einem qualifizierten Standortauswahlverfahren ist eine 

grundlegende Anforderung, die in den aktualisierten Sicherheitskriterien enthalten 

sein soll. Der AkEnd hat die geowissenschafltichen Auswahlkriterien und Abwä-

gungsprozesse für die Verfahrensschritte 1 und 2 im Hinblick auf langfristige und 

größtmögliche Sicherheit des Endlagerstandortes und damit auf möglichst günstige 

Voraussetzungen für die Erfüllung der Sicherheitskriterien entwickelt. Im Laufe der 

Stupeň 
konkrétnosti Zákonná 

úprava

Podzákonná 
úprava

Bezpečnostní 
kritéria 
cíle ochrany, 
požadavky

Zákony 
a vyhlášky

Vodítka 
např. řízení k prokázání 
dlouhodobé bezpečnosti

Technická pravidla 
např. DIN, KTA



Návrh kritérií pro výběr lokality 
- přístup v ČR

•POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA 
VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ 
- metodické pokyny, SÚRAO, 1.6.2015 

• „ Te n t o d o k u m e n t s h r n u j e p o ž a d a v k y n a 
charakteristiky a vlastnosti lokalit, podle kterých 
budou vybírány lokality vhodné pro umístění 
hlubinného úložiště z hlediska proveditelnosti, 
bezpečnosti a dopadu na životní prostředí a životní 
podmínky v dotčených obcích.“	


• „Tento předpis je platný pro zaměstnance SÚRAO a 
jeho dodavatele, kteří se budou podílet na pracích v 
rámci programu vývoje HÚ.“	
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5.3 NÁKLADY 
Zvažované technické   řešení   musí   v první   řadě   prokázat   to,   že   je   z hlediska bezpečnosti  
dostatečně  robustní.  Z hlediska  optimalizace  ekonomických  nákladů  bude však  vhodné  zvolit 
řešení,   které   je   s přiměřenou   mírou   konzervativnosti   po   bezpečnostní   i   technické   stránce  
vyhovující a ekonomicky  optimální.   

Náklady  na  vybudování  hlubinného  úložiště   se   rozdělují na   investiční  náklady  na  výstavbu  
úložiště (podzemní   a   nadzemní   část) a   provozní   náklady   spojené   zejména   s náklady  
na výrobu inženýrských   bariér a náklady   na   lidské   zdroje   související   s   potřebnou   délkou  
provozu  úložiště.    

Protože  podmínky  pro   technické   řešení  stavby  na   jednotlivých lokalitách  mohou  být   různé,  
bude možné   z tohoto   pohledu   porovnat   potřeby   nákladů   na   zajištění   navrhovaného  
technického,  a  bezpečnosti  vyhovujícího řešení  (například  pro  zajištění  bezpečnosti  úložiště  
v lokalitě   s méně   příznivým   horninovým   prostředím   bude   třeba   použít   nákladnější   obalové  
soubory).  

Náklady   na   vybudování   úložiště   nejsou   prioritní,   ale   budou důležité   pro porovnávání  
vhodnosti lokalit v případě,   že   lokalita   splňuje   požadavky   na   bezpečnost   a vliv   na   životní  
prostředí  a životní  podmínky  je  srovnatelný.   

 

5.4 SHRNUTÍ  PROJEKTOVÝCH  INDIKÁTORŮ  VHODNOSTI   
V následující  Tabulka 4 jsou shrnuty  projektové  požadavky  a kritéria  pro   výběr   lokality   pro  
umístění  hlubinného  úložiště 

Tabulka 4:  Projektové  požadavky  a  indikátory  vhodnosti  lokalit 

Název indikátor Typ  indikátoru1 Popis 
Proveditelnost podzemní  
části úložiště 

Porovnávací až  
vylučující 

Využitelný   masiv   musí   umožnit   s   rezervou  
pojmout   všechny   RAO   předpokládané   pro  
uložení   a   musí   umožnit   výstavbu   podzemního  
díla  pomocí  současných  technologií 

Velikost  využitelného  
horninového  masivu 

Porovnávací až  
vylučující 

Využitelný  masiv  musí  mít  takové  rozměry,  aby  při  
dodržení  všech  technických  a  bezpečnostních  
požadavků  byl  schopen  pojmout  předpokládané  
množství  odpadu  k uložení.   

Charakteristiky 
horninového  prostředí  pro  
konstrukci  podzemní  části 

Podmiňující   až  
vylučující 

V  úložných  prostorách  nesmí  dosahovat  napjatostní  
stav  hodnot,  které  by  mohly  způsobit  deformace  stěn  
výrubů  („spalling“,  porušení  pevnosti  stěn). 
Horninový  masiv  by  měl  vykazovat  co  možná  
nejmenší  tektonické  postižení,  projevujícím  se  
křehkými  a  duktilními  deformacemi  horniny,  nízký  
stupeň  proměny  a  zvětráním. 
Budou  upřednostněny  horniny  s  lepší  tepelnou  
vodivostí  hornin  a  tepelnou  difuzivitou  (přímo  
ovlivňují  prostorové  uspořádání  úložných  prostor,  
čímž  ovlivňují  celkové  rozměry  úložiště). 
Velmi  nepříznivé  hydrogeologické  poměry  v lokalitě 
či  jeho  části mohou  vést  k vyloučení  lokality. 
 

                                                
1 Typ  indikátoru  vypovídá,  zda   indikátor  má  hodnoty,  které  vylučují  umístění  úložiště,  podmiňují   jeho  
umístění  technickým  opatřením  či  slouží  pouze  pro  porovnání  lokalit 
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Proveditelnost nadzemní  
části úložiště 

Porovnávací až  
vylučující 

Území   pro   určené   pro   nadzemní část   úložiště  
musí   splňovat   všechna   kritéria   pro   umístění  
jaderného   zařízení   na   povrchu.   Preferovány  
budou lokality s lépe   využitelnou   a   zajištěnou  
infrastrukturou. 

Zajištění  stability  staveb   Porovnávací   až  
vylučující 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výskyt  exogenních  geodynamických  jevů,  jakými  
jsou svahové  deformace (např.  sesuvy  a  zemní  
proudy), , plastické  vytlačování  podloží.  
Výskyt  současných  nebo  předpokládaných  deformací  
povrchu  území  v  důsledku  těžby  plynu,  ropy,  vody  
nebo  hlubinného  dobývání nerostů,  které  mohou  
ohrozit  stabilitu  horninového  masivu  v  podloží,  
případně  i  nadloží  stavby. 
Únosnost  základových  půd  na  pozemcích  vybraných  
pro  umísťování  nižší  než  0,2  MPa  a  se  základovými  
půdami  prosedavými,  silně  bobtnavými  nebo  s  
podílem  organické příměsi  větším  než  3  %,  o  
mocnosti  vrstvy  neumožňující  jejich  odstranění  nebo  
záměnu. 
Výskyt  geologických  podmínek  vybraného  území  pro  
umísťování,  jako  jsou  zvodnělé  zeminy  nesoudržné  
nebo  měkké  soudržné  zeminy.  
Výskyt  staré  důlní  činnosti  v  užších  lokalitách,  kde  
hrozí  důsledky  poddolování,  průvaly  důlních  vod  a  
bořivé  účinky  velkých  důlních  event.  horských  otřesů. 
Výskyt  těžby  surovin,  která  by  měla  nepříznivé  
dopady  na  výstavbu  a  provoz  zařízení  nebo  
pracoviště. 
Nepříznivé  vlastnosti  základových  půd,  okolních  
zemin  a  hornin  na  pozemcích  vybraných  pro  
umísťování. 
Výskyt  hydrogeologických  podmínek  na  stavebních  
pozemcích,  které  znesnadňují  sledovat  a  předvídat  
chování  podzemních  vod 
Výskyt  agresivních  podzemních  vod  s  možným  
stykem s konstrukcemi staveb na  pozemcích  
vybraných  pro  umísťování. 
Výskyt  dobře  propustných  zemin  a  hladiny  podzemní  
vody  v  hloubce  menší  než  2  m  pod  uvažovanou  
úrovní  hrubé  úpravy  terénu.  
Vysoká  průlinová  nebo  puklinová  propustnost  hornin  
zjištěná  geotechnickým  průzkumem  podzemních  děl. 
Výskyt  geologických  podmínek  předurčujících  2.  
stupeň  ražnosti  tunelové  stavby  podzemních  děl. 

Dostupnost infrastruktury Porovnávací Bude  upřednostněna  lokalita  s lépe  zajištěnou a 
využitelnou  infrastrukturou 

Množství  a  složitost  střetů  
zájmů 

Porovnávací   až  
vylučující 

Při  hodnocení  proveditelnosti  úložiště  bude třeba  
posoudit  množství  a  složitost  řešení  střetů  zájmů  se  
zákonnou  ochranou  vlastností,  jevů  a  objektů,  které  
se  vyskytují  ve  vymezených  lokalitách.  Toto  kritérium  
může  být  vylučující  při  nemožnosti  vyřešit  přijatelně  
střety  zájmů. 

Náklady Porovnávací Bude  upřednostněno  řešení,  které  je  s přiměřenou  
mírou  konzervativnosti  po  bezpečnostní  i  technické  
stránce  vyhovující,  ale  ekonomicky  optimální. 

  



BEZPEČNOSTNÍ  

POŽADAVKY

21

SÚRAO Požadavky,  indikátory  vhodnosti a 
kritéria  výběru  lokalit  pro  umístění  HÚ 

Evidenční  označení: Vydání Revize List 25 
(z  41) MP.22 2 1 

 

 

Popsatelnost  geologické  stavby,  
tektonických  poměrů  lokality   

Vylučující Nemožnost vytvoření  důvěryhodného5, 
komplexního  3D  geologického modelu  (velké  
množství  litologických  typů  hornin,  složité  
tektonické  poměry  apod.). 

Popsatelnost a predikovatelnost 
hydrogeologických  poměrů  lokality 

Vylučující Nemožnost  vytvoření  důvěryhodného 
hydrogeologického modelu lokality. 

Variabilita fyzikálních,  
geomechanických  a  
geochemických  vlastností  
horninového  prostředí 

Vylučující Nemožnost  vytvoření  důvěryhodných 
geomechanických  a  geochemických  modelů. 

Aplikovatelnost  standardních  
metod  geologického  průzkumu 

Porovnávací Preferovány  jsou  lokality,  kde  bude  možno  použít  
standardní  metody geologického  průzkumu. 

Hydrogeologické  vlastnosti  
horninového  prostředí   

Porovnávací  
až  vylučující 

Preferovány  jsou  lokality  s lepšími  
hydrogeologickými  poměry.  Nevhodné  
hydrogeologické  vlastnosti  lokality s vysokou 
propustností  a  vysokou  rychlostí  proudění  
vody vylučují  umístění  úložiště  v lokalitě. 

Vzdálenost  úložných  prostor  od  
zvodnělých  poruchových  zón. 

Podmiňující  
až  vylučující 

Desítky  až  stovky  metrů  podle  charakteru  
poruchové  zóny. 

Četnost  otevřených  a  křehkých  
struktur v horninovém  prostředí. 

Podmiňující  
až  vylučující 

Tento parametr vylučuje  umístění úložných  vrtů  v  
prostorech,  kterými  budou  procházet  výrazné  
otevřené  křehké  struktury.  Budou  preferovány  
lokality,  kde  je  možno  v  hloubce  úložiště  očekávat  
menší  hustotu  otevřených  křehkých  struktur. 

Rychlosti  proudění  vody  v izolační  
části horninového  prostředí.   

Podmiňující  
až  vylučující 

Preferovány  jsou  lokality  s průměrnou  
hydraulickou  vodivostí  <  10-8 a hydraulickým  
gradientem < 0,01 v úložných  prostorách.   

Stabilita lokality Porovnávací  
až  vylučující 

Lokalita  bude  vyloučena  v  případě  velké  
pravděpodobnosti  procesu  či  události  
ohrožující  plnění  bezpečnostních  funkcí  
horninového  prostředí  zadržet  a  izolovat  
odpady  (zvýšené  magnitudo  zemětřesení,  
vertikálních  pohybů,  přítomnost  
postvulkanických  jevů,  klimatické  změny  s  
hloubkovým  dosahem). 

Zemětřesení  a  přítomnost  
potenciálně  aktivních  zlomů  
(seismická  stabilita) 

Porovnávací  
až  vylučující 

Pro  umístění  nemůže  být  využit  pozemek  
jaderného  zařízení,  na  kterém  nebo  ve  
vzdálenosti  do  5  km  od  jeho  hranice  se  vyskytuje  
zlom  potenciálně  schopný  posunu  s  projevem  na  
povrchu nebo  blízko  povrchu. 
Hodnoty  maximálního  potenciálního  magnituda  a  
hodnoty  zrychlení  kmitů  půdy  s četností  mohou  
být použity  pro  porovnání  lokalit. 

Pokles  nebo  výzdvih  povrchu  
území  (vertikální  pohyby  zemské  
kůry) 

Vylučující Umístění  úložiště  je  vyloučeno v  lokalitách,  kde  
pohyby  zemské kůry  jsou  větší  než  1  mm/ročně. 

Postvulkanické  jevy   Vylučující Budou  vyloučeny  lokality  s postvulkanickými  jevy  
(výrony  plynů,  horké  vody,  atd.).  
 
 

                                                
5 Ověřeného  nezávislými  odborníky 
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Klimatické  změny Porovnávací Klimatická  stabilita  nemá  hodnoty vylučujícího 
kritéria.  Budou  preferovány  lokality,  kde  
očekávána  změna  klimatu  má  menší  dopad  na  
změny  v  lokalitě,  zejména  na  hydrogeologické  a  
hydrologické  změny  území. 

Faktory  zvyšující 
pravděpodobnost  intruze  
člověka  do  úložiště 

Porovnávací  
až  vylučující 

Lokalita  bude  vyloučena  v  případě přítomnosti 
faktorů,  které  zvyšují  pravděpodobnost intruze 
člověka  do  úložiště  (ložiska  nerostných  
surovin, významné  zdroje  podzemní  vody,  
přítomnost  důlních  děl)  a  mohou  vést  k  
expozici  člověka,  který  by  se  neúmyslně  
dostal do kontaktu s odpady. 

Přítomnost  zásob  nerostných  
surovin 

Vylučující V  hloubce  větší  než  několik  desítek  metrů,  v  
izolační  části  úložiště  a  v  jeho  nejbližším  okolí  
nesmí  být  evidovány  zásoby  nerostných  surovin. 

Přítomnost  zdrojů  podzemní  vody  
či  geotermální  energie 

Vylučující Horninové  prostředí  nesmí  obsahovat  významné 
zdroje  vody  či  geotermální  energie. 

Faktory  svědčící  o  intruzi  člověka  
do  horninového  prostředí  v  
minulosti 

Porovnávací Jsou  preferovány  lokality  s menším  počtem vrtů  
hlubších  než  300 m  na  lokalitě či  bez  přítomnosti  
starých  důlních  děl. Stará  důlní  díla  musí  být  
dostatečně  vzdálena  od  izolační  části  úložiště  a  
jeho  nejbližšího  okolí. 

Slučitelnost  horninového  
prostředí  s navrženým  
systémem  inženýrských  bariér 

Podmiňující 
až  vylučující 

Horninové  prostředí  musí  poskytnout  příznivé  
podmínky  pro  bezpečnostní  funkce  
inženýrských  bariér. Preferovány  budou  
lokality,  které  nebudou  vyžadovat  velmi  
nákladná  technická  opatření  či  nákladné  
inženýrské  bariér.  Vyloučeny  mohou  být  
lokality, kde nebude možno  zajistit  slučitelnost 
s inženýrskými  bariérami  za  rozumných  
nákladů.    

Tepelné  vlastnosti   Porovnávací Preferovány  jsou  lokality  s nižší  průměrnou  
teplotou  vzduchu  a  příznivými  vlastnostmi  pro  
odvod tepla. 

Hydraulické  vlastnosti   Podmiňující 
až  vylučující 

 Je  třeba  vynechat  úložné  prostory  s  výrazně  
nepříznivými  hydraulickými  vlastnostmi, přes  které  
prochází  zvodnělá  křehká  struktura  s větším  
přítokem  vody. 

Mechanické  vlastnosti   Podmiňující  
až  vylučující 

Nepříznivé  mechanické  vlastnosti  vedoucí  
k porušení  stěn  úložných  vrtů  mohou  mít  až  
vylučující  charakter  v případě,  že  nebude  
k dispozici  vhodné  technické  řešení. 

Geochemické  vlastnosti   Porovnávací 
až  vylučující 

Pouze  velmi  extrémní  geochemické  vlastnosti  
podzemní  vody  (například  solanky), mohou 
vylučovat  umístění  úložiště. 

Mikrobiologické  vlastnosti Porovnávací Jsou  preferovány  lokality  bez  výrazné  mikrobiální  
aktivity,  zejména  mikroorganismů  urychlujících  
korozi  ukládacích  obalových  souborů. 

Plynopropustnost Podmiňující V  případě  malé  plynopropustnosti horninového  
prostředí je  třeba  upravit  projekt  tak,  aby  
nevznikalo  větší  množství  plynů (například  
omezením  množství  železných materiálů  
v úložišti). 
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Transportní  vlastnosti  
horninového  prostředí 

Podmiňující  
až  vylučující 

Lokalita bude vyloučena  v případě,  že  
v horninovém  prostředí  budou  identifikovány  
preferenční  cesty,  které  umožní  při  migraci  
radionuklidů  překročení  celkové  efektivní  
dávky  i  při  využití  různých  technických  
opatření  (např.  lepší  obalové  soubory  či  větší  
tloušťka  bentonitu) 0,25 mSv/rok pro jedince 
z kritické  skupiny  obyvatel. 

Doba transportu a retardace 
radionuklidů   

Porovnávací  
až  vylučující 

Umístění  úložiště  je  vyloučeno  v lokalitě,  kde  
budou  identifikovány  preferenční  cesty  s  
možným rychlým  průnikem  radionuklidů  do  
životního  prostředí. 

Rozpustnost  radionuklidů  
v podzemní  vodě 

Porovnávací Budou  preferovány  lokality s podzemní  vodou,  
jejíž  složení  je  příznivé  pro malou mobilitu 
radionuklidů . 

Ředění  v důsledku  mísení  
s nekontaminovanými  vodami 
 

Porovnávací Hodnoty ředění  v důsledku  mísení  
s nekontaminovanou  vodou  slouží  jako  pomocné  
kritérium při  porovnávání  transportních  vlastností  
lokalit.    

 

6.4 PROVOZNÍ  BEZPEČNOST 
Při   projektování   hlubinného   úložiště   je   třeba   vzít   v úvahu,   že   hlubinné   úložiště   je   jaderné 
zařízení  a  zároveň  důlní  dílo.  Tento  projekt  je  rovněž  specifický  tím,  že  v  ukládacím  horizontu  
úložiště   bude   probíhat   současně   jeho   výstavba   i   ukládání   RAO. Z těchto   základních  
požadavků  musí   vycházet   přístup   k přípravě   technického   řešení   a   následnému   hodnocení  
provozní  bezpečnosti  [21], [39], [40], [41].   

Bezpečnost  provozu  a   soulad  s  příslušnými  předpisy  bude  nutno  zajistit   v   potřebné  úrovni  
vždy,  bez ohledu na vybranou lokalitu.  

Z hlediska  provozní  bezpečnosti  lze  tedy  uvažovat  s následujícími  požadavky: 

1) Možnost   zajištění   radiační   ochrany   při   všech   operacích   související   s nakládáním  
s VJP a RAO. 

2) Možnost  zajištění  klasické  a  báňské  bezpečnosti  při  výstavbě  a  provozu  úložiště. 

Posuzování   jednotlivých   lokalit   podle   těchto   vlastností   může   probíhat   až   po   návrhu  
konkrétního   technického   řešení   na   dané   lokalitě.   Bezpečnostní   rozbory   pro   jednotlivé  
pracovní   činnosti   bude   nutno   provádět   souběžně   s   vývojem   dotčeného   zařízení,   příp.  
důležitých  objektů  tak,  aby  výsledek  bezpečnostních  rozborů  bylo  možno  zpětně  promítnout  
do  technického  řešení. 

6.4.1 ZAJIŠTĚNÍ  RADIAČNÍ  OCHRANY 
Ve   všech   fázích   provozu   úložiště,   kdy   se   vykonávají   radiační   činnosti,  musí   být   dodrženy  
podmínky   bezpečného   provozu   pracoviště. Tyto podmínky   jsou   definovány   legislativně,  
ve vyhlášce č.  307/2002 Sb., v platném  znění. 
 
Je  tedy  třeba  prokázat,  že   

1) Budou   dodrženy   podmínky   bezpečného   provozu   pracovišť,   kde   se   vykonávají  
radiační činnosti,  podle  ustanovení  části  druhé,  hlavy  I  vyhlášky  č.  307/2002 Sb. tak, 
aby  ozáření  osob bylo  tak  nízké,   jak   lze  rozumně  dosáhnout  podle  ustanovení  části  
první,  hlavy  IV,  §  17  téže vyhlášky. 

2) Budou  dodrženy  limity  ozáření  stanovené  v  §  18  - 22  vyhlášky č.  307/2002  Sb. 
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6.5 SHRNUTÍ  INDIKÁTORŮ  VHODNOSTI  PRO  HODNOCENÍ  
LOKALIT  Z  HLEDISKA  PROVOZNÍ  BEZPEČNOSTI  
HLUBINNÉHO  ÚLOŽIŠTĚ 

Tabulka 6:  Shrnutí  požadavků  a  indikátorů  vhodnosti  hodnocení  lokalit umístění  
jaderného  zařízení  z  hlediska  jaderné  bezpečnosti  a  radiační  ochrany  a  báňské  

bezpečnosti 

Název  požadavku  /  
indikátoru  vhodnosti 

Typ  požadavku  /  
indikátoru  vhodnosti 

Popis 

Radiační  ochrana  personálu  a  
obyvatelstva 

Vylučující Dosažení  stanovených  průměrných  
ročních  efektivních  dávek  ozáření  
jednotlivců  z  kritické  skupiny  obyvatel 
a  pracovníků. 

Radiační  ochrana  obyvatelstva Vylučující Překročení  nebo dosažení  stanovených  
průměrných  ročních  efektivních  dávek  
ozáření  jednotlivců  z  kritické  skupiny  
obyvatel. 

Radiační  ochrana  pracovníků Vylučující Překročení  nebo  dosažení  stanovených  
průměrných  ročních  efektivních  dávek  
ozáření  pracovníků. 

Zajištění  klasické  a  báňské  
bezpečnosti 

Podmiňující  až  
vylučující 

Nesplnění  všech  požadavků  
zaručujících  bezpečnost  pracovníků. 

Zajištění  klasické  bezpečnosti Podmiňující Nesplnění  všech  požadavků  zaručujících  
bezpečnost  pracovníků. 

Zajištění  báňské  bezpečnosti Podmiňující  až  vylučující Nesplnění  všech  požadavků  na  zajištění  
báňské  bezpečnosti. 

Faktory  omezující  
proveditelnost  havarijního  
plánu či  proveditelnost  zásahu  
v  případě  likvidace  následků  
mimořádné  události  z pohledu 
báňské  bezpečnosti 

Vylučující Nerealizovatelnost  včasného  zavedení  
a  úplného  uskutečnění  všech  
neodkladných  opatření  pro  ochranu  
obyvatelstva  za  podmínek  radiační  
havárie  zařízení  nebo  pracoviště,  
zejména  vzhledem  k  rozložení  
obyvatelstva  a  přítomnosti  sídelních  
útvarů  nacházejících  se  v lokalitě. 
Nemožnost  zajištění  likvidace  následků  
mimořádné  události,  tj.  dojezd  
požárních  jednotek,  báňské  záchranné 
stanice,  pracovníků  rychlé  zdravotní  
pomoci, zajištění  informovanosti a 
zajištění  evakuace  pracovníků,  apod. 

Vnější  rizika  přírodní  povahy 

Zemětřesení Vylučující 
 
 
 
Porovnávací 

Dosažení  nebo  překročení  hodnoty  
intenzity  maximálního  výpočtového  
zemětřesení  8  stupňů  MSK-64 na 
pozemcích  určených  k umístění  jaderného  
zařízení. 
Hodnoty  maximálního  potenciálního  
magnituda  a  hodnoty  zrychlení  kmitů  půdy  
s četností  mohou  být  použity  pro  
porovnání  lokalit. 
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Výskyt  zón  pohybově  a  
seizmicky  aktivních  zlomů 

Vylučující Pro  umístění  nemůže  být  využit  pozemek 
jaderného  zařízení,  na  kterém  nebo  ve  
vzdálenosti  do  5  km  od  jeho  hranice  se  
vyskytuje  zlom  potenciálně  schopný  
posunu s projevem na povrchu nebo 
blízko  povrchu. 

Postvulkanické  činnosti Vylučující Na  pozemcích  či  území  předpokládaného  
umísťování  a v  jejich  užších  lokalitách  
nesmí  být  zjištěny  projevy  postvulkanické  
činnosti. 

Záplavy  a  záplavové  vlny Vylučující Pozemek  vybraný  pro  umísťování  nesmí  
zasahovat  do  zátopových  území  vodotečí,  
zaplavovaných  při  Q100  a  do  území,  která  
mohou  být  zaplavena  v důsledku  havárií  
vodohospodářských  zařízení. 

Extrémní  meteorologické  jevy Porovnávací Dlouhodobá  meteorologická  data  mohou  
být  použita  pro  porovnání  lokalit. 

Rozptylové  podmínky Podmiňující Mimořádně  nepříznivé  podmínky  pro  
rozptyl  výpustí  do  atmosféry  daných  
zejména  morfologií  užších  lokalit. 

Vnější  jevy  vyvolané  člověkem 

Letecké  nehody Podmiňující Možnost  pádu  letadla  s  účinky  
převyšujícími  odolnost  stavby  se  
zařízením  nebo  pracovištěm,  s  
pravděpodobností  větší  než  10-7/rok. 

Požár,  exploze  
 
Vylučující 
Podmiňující 

Pozemek  ani  užší  lokalita  nesmí  
zasahovat  do  ochranných  pásem 
dálnic  a  železnic, 
průmyslových  objektů,  energetických  
zdrojů  plynovodů,  ropovodů,  
produktovodů,  podzemních  zásobníků,  
letišť,  zejména  jejich  vzletových  a  
přistávacích  prostorů. 
Z hlediska  požárů  rovněž  výskyt  souvisle  
zalesněných  oblastí  v  lokalitách  
vybraných  pro  umísťování,  kde  by  
případný  požár  lesních  porostů  
představoval  ohrožení  zařízení  nebo  
pracoviště,  případně  ohrožení  jejich  
provozu  nebo  jejich  pracovníků. 

Ochranná  pásma  vodních  zdrojů Vylučující 
 

Existence  významných  zásob  
podzemních  vod  či  minerálních  vod  v  
užších  lokalitách,  ve  kterých  by  stavbou  
nebo  provozem  díla  došlo  z  hlediska  
radiačního  vlivu  k trvalým  
znehodnocujícím  změnám  vody. 

Elektromagnetická interference Podmiňující Výskyt  objektů  rozhlasových  a  televizních  
vysílačů  a  jejich  ochranných  pásem  na  
pozemcích  pro  umísťování. 

Faktory  omezující  ochranu  proti  
sabotáži 

Podmiňující Instalace  prvků  fyzické  ochrany  a  jejich  
využití  při  střežení  objektu  HÚ. 
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x biosférické   rezervace  UNESCO   (čl.   1   sd.  MZV   č.   159/1991  Sb.  Úmluvy   o   ochraně  
světového  kulturního  bohatství),   

x národních  parků  – I.  a  II.  zóny,   
x CHKO - I.  a  II.  zóny,   
x NPR  a  NPP,  popř.  PR  a  PP, 
x Evropsky významných  lokalit (EVL). 

Je   třeba   posoudit,   zda se   tato   vylučující   kritéria   vztahují   i   na   podzemní   části   úložiště  
v hloubce   několika   set   metrů   pod povrchem zvláštně   chráněné   území   na   povrchu   (např.  
[69]). 

Za   podmínečně   vhodná   je   možné označit   lokality/biotopy   s   výskytem   ohrožených   druhů  
rostlin  a  živočichů  či   zvláště  chráněných  druhů  rostlin  a  živočichů.  Bude třeba  přihlédnout  
k  zmapovaným vnitrozemským habitatům pro   území  ČR,   popřípadě   v kontextu   související  
evropské  legislativy.   

 

7.1 SHRNUTÍ  ENVIRONMENTÁLNÍCH  INDIKÁTORŮ  VHODNOSTI 
V následující   Tabulka 7:   Shrnutí   environmentálních   kritérií jsou shrnuty ne-radiologické, 
environmentální  požadavky  a  indikátory  vhodnosti6 

Tabulka 7:  Shrnutí  environmentálních  kritérií 

Název  požadavku Typ  požadavku / 
indikátoru  vhodnosti 

Popis 

Výskyt  zvláště  chráněných  
území  přírody 

Vylučující Povrchovou  část  HÚ  nebude  možno  
umístit  na  území  s výskytem  biosférické  
rezervace,  I.  a  II.  zóny  národních  parků,  I.  
a  II.  zóny  CHKO,  EVL,  NPR  a  NPP,  
případně  i  PR  a  PP. 

Výskyt  biosférické  rezervace  
UNESCO 

Vylučující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál se  nesmí  vyskytovat  biosférická  
rezervace  UNESCO  (čl.  1  sd.  MZV  č.  
159/1991  Sb.  Úmluvy  o  ochraně  světového  
kulturního  bohatství). 

Výskyt  I.  a  II.  zóny  
národních  parků 

Vylučující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál se  nesmí  vyskytovat  I.  a  II.  zóny  
národního  parku. 

Výskyt  I.  zóny  CHKO Vylučující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál se  nesmí  vyskytovat  I.  a  II.  zóna  
CHKO. 

Výskyt  NPR  a  NPP Vylučující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál se  nesmí  vyskytovat  NPR  a  NPP  (ve  
všech  případech  se  jedná  o  kategorie  tzv.  
zvláště  chráněných  území  přírody  – ZCHÚ). 

Výskyt  EVL Vylučující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál  se  nesmí  vyskytovat  evropsky  
významná  lokalita. 
 
 
 

                                                
6 Radiační   vliv   a   vliv   nakládání   s RAO   rovněž   patří   do   environmentální   kritérií,   ale   v této   tabulce  
nejsou  uváděny,  protože  se  jimi  podrobně  zabývají  předchozí  kapitoly.   
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Výskyt  PR  a  PP Podmiňující Na  území  části  lokality určené  pro  povrchový  
areál by  se  neměly  vyskytovat  PR  a  PP,  ale  
s  ohledem  na  význam  záměru  však možné  
při  zohlednění  možnosti  ochrany  pokládat  
tato  kritéria za  podmínečně  vhodná. 

Hodnocení  dopadu  
výstavby  a  provozu  HÚ  na  
obyvatelstvo a faktory 
životního  prostředí 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality,  kde  bude  
přijatelnější  míra  dopadu  na  ŽP  a  veřejné  
zdraví  v době  přípravy,  výstavby  a  
provozu  HÚ  vyhodnocena  na  základě  
odborných  posudků.     

Vliv  na  povrchové  a  
podzemní  vody 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu  na  podzemní  vody. 
Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vliv  na  klima  a  ovzduší Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na klima  a  ovzduší. 
Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vliv na akustickou situaci Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na akustickou 
situaci. Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  
pokud  nelze  negativní  dopady  výstavby  či  
provozu  HÚ  zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  horninové  prostředí  
a  přírodní  zdroje 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na horninové  
prostředí  a  přírodní  zdroje. Úložiště  nelze  
umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  negativní  
dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  zmírnit  na  
přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  veřejné  zdraví   Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na veřejné  zdraví.  
Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  geologické  a  
paleontologické  památky 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na veřejné  zdraví. 
Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  faunu,  flóru  a  
ekosystémy 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na floru a 
ekosystémy. Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  
pokud  nelze  negativní  dopady  výstavby  či  
provozu  HÚ  zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  půdu Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na půdu. Úložiště  
nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vlivy na krajinu Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na krajinu. Úložiště  
nelze  umístit  v lokalitě,  pokud  nelze  
negativní  dopady  výstavby  či  provozu  HÚ  
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zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 
Vlivy  na  mezinárodně  
ceněné  biotopy  a  stanoviště  
(např.  mokřady,  lesy,  ornou  
půdu) 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na mezinárodně  
ceněné  biotopy  a  stanoviště  (např.  mokřady,  
lesy,  ornou  půdu). Úložiště  nelze  umístit  
v lokalitě,  pokud  nelze  negativní  dopady  
výstavby  či  provozu  HÚ  zmírnit  na 
přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  hmotný  majetek  a  
kulturní  památky 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na  hmotný  majetek  
a  kulturní  památky. Úložiště  nelze  umístit  
v lokalitě,  pokud  nelze  negativní  dopady 
výstavby  či  provozu  HÚ  zmírnit  na  
přijatelnou  úroveň. 

Vlivy  na  dopravní  nebo  jinou  
infrastrukturu 

Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na dopravní  nebo  
jinou infrastrukturu. 

Vlivy v důsledku  nakládání  
s neaktivními  odpady 

Porovnávací  až  vylučující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na floru a 
ekosystémy. Úložiště  nelze  umístit  v lokalitě,  
pokud  nelze  negativní  dopady  výstavby  či  
provozu  HÚ  zmírnit  na  přijatelnou  úroveň. 

Vliv  na  spotřebu  energie Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na floru a 
ekosystémy. 

Vliv  na  spotřebu  a  zásoby  
surovin 

Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na spotřebu  a  
zásoby. 

Vliv  na  využití  dotčené  
plochy 

Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na využití  dotčené  
plochy 

Dopad  na  životní  
podmínky 

Porovnávací  až  
podmiňující 

Preferovány  budou  lokality,  kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu  na  životní  
podmínky 

Vliv  na  hospodářství  regionů  
a  obcí 

Porovnávací  až podmiňující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na hospodářství  
regionů  a  obcí.  

Vliv na rozvoj infrastruktury Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na rozvoj 
infrastruktury. 

Vliv  na  ceny  nemovitostí  a  
pozemků  v  regionu 

Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější  míra  dopadu na ceny 
nemovitostí  a  pozemků  v regionu. 

Dopad  na  rekreační  
potenciál  území 

Porovnávací  až  podmiňující Preferovány  budou  lokality, kde bude 
přijatelnější míra  dopadu na rekreační  
potenciál  území. 

 



Závěr
• Dokument SÚRAO má podivné určení. 
• Obsahově se zabývá otázkami srovnatelnými s okruhem zájmu 

německé Komise. 
• Zpracovatelé souboru kritérií měli s ohledem na nerealistické 

představy současné české vlády ve věci rozvoje jaderné energetiky 
oproti německým kolegům úlohu ztíženou nemožností určit 
definitivní množství odpadů k uložení, proto i některá kritéria 
nemohla být vyjádřena konkrétním parametrem. 

• S ohledem na určení se dokument nezdržuje vysvětlováním postupu 
volby kritérií, což zabraňuje ověřitelnosti správnosti úvah. 

• Soubor kritérií má velmi vysoký stupeň volnosti jejich interpretace, 
neboť využívá jen velmi málo konkrétních požadavků vyjádřitelných 
číslem nebo alespoň intervalem hodnot.  

• Hodnotu souboru kritérií snižuje významně poměrně velké množství 
kritérií, které lze či dokonce je nutno interpretovat pouze 
subjektivně.
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