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Lokality HÚ – horninové prostředí

Jíly (jemnozrnné usazené horniny)

+homogenita, mocnost, difúze (migrační parametry)

-nižší pevnost, napětí, konstrukce

Francie, Švýcarsko, Belgie

Krystalinické horniny (pevné vyvřelé a přeměněné)

+ stabilita, nepropustná hornina

- migrace vody puklinami, horší popsatelnost

Česká republika, Finsko, Švédsko, Kanada

Sůl (usazená hornina)

+ homogenní hornina, schopnost uzavírání, samostatná bariéra

- geochemicky agresivní, nutnost zajistit proti intruzi vody,

Německo, USA
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SÚRAO

• Organizační složka 
státu

• Státní technická 
organizace

• Založena v roce 1997 
Atomovým zákonem 
(18/1997 Sb. a
263/2016 Sb.)

Zajištění bezpečného ukládání v souladu s požadavky jaderné 
bezpečnosti a požadavků ochrany zdraví a životního prostředí

Zajištění dostatečné kapacity pro ukládání nízko a středně 
aktivních odpadů

Výběr finální a záložní lokality hlubinného úložiště

Garance transparentnosti a informovanosti procesu ukládání 
stávajících odpadů  a vývoje hlubinného úložiště. 

Stav přípravy HÚ v ČR
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Hlubinné úložiště v ČR

Určené pro materiál nepřijatelný do povrchových 
úložišť, ČR je povinna tuto situaci řešit

Principem je bezpečné uložení materiálu v 
horninovém prostředí

Hloubka 500 m v pevných a nepropustných horninách 

Hlubinné úložiště musí splnit nároky jaderné 
bezpečnosti, technické proveditelnosti a vlivu na 

životní prostředí před dozorovými orgány (SUJB, MŽP)



2020-2025

Siting process

2025

Final site

2030

URF

2050

Construction

2065

Commission

DGR siting processKoncept

Bezpečná izolace uloženého 
materiálu v hloubce min. 500 m

Systém nepropustných přírodních a 
inženýrských bariér

Hornina-jílové těsnění-ocelový
kontejner

Ocelový kontejner

Jílová těsnící vrstva

Hornina

Použité palivo



Harmonogram přípravy HÚ

• 1997 – 2030: výběr lokality hlubinného úložiště

• 2030-2035: Výstavba a provoz konfirmační 
laboratoře, optimalizace úložiště

• 2035 - 2040 Povolovací řízení (licenční řízení u 
SÚJB)

• 2050-2065 Výstavba HÚ

• 2065-2150 Provoz HÚ

• ? Podmínky taxonomie?
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Proces hledání lokality hlubinného úložiště
• 90. léta 20. století: 32 oblastí (MŽP, MPO)

• 2003: 6 lokalit

• 2011: přidání lokality Kraví Hora (7)

• 2015: lokality v okolí jaderných elektráren (9)

• Od roku 2020: 4 potenciální lokality 
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Proces hodnocení lokalit 2018-2020
Cíl: zúžení počtu lokalit z 9 na 4

• Naplňování cílů Koncepce nakládání s VJP a RAO

• Postupná redukce počtu lokalit na základě přibývajících znalostí

• Dokončené práce na povrchu lokalit (dalším krokem vrtné 
práce)

3 skupiny lokalit

Skupina I (doporučené lokality): Březový potok, Horka, Hrádek, 
Janoch

Skupina II (záložní lokality): Čertovka, Čihadlo, Na Skalním, 
Magdaléna

Skupina III (záložní lokality): Kraví hora

schválení usnesením vlády ČR č. 1350/2020 
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Co dál….

Cíle VaV 2020-2025

• připravit bezpečnostní hodnocení (safety case I) 
pro výběr optimálního úložného systému pro 
podmínky ČR na základě archivních informací o 
vybrané referenční lokalitě a informací z 
výzkumných prací v PVP Bukov a zahraničních 
lokalit, které umožní predikovat vlastnosti lokality v 
hloubce úložiště,

• připravit podklady pro bezpečnostní hodnocení čtyř 
vybraných lokalit (safety case II) pro výběr finální a 
záložní lokality.
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Německo
Implementor: BGE (státní agentura)

Typ úložiště: HLW 

Hornina: sůl, jíly, krystalinikum

Harmonogram:

1999: zahájení programu

2013: zahájení programu výběru lokality

2017: site selection act

2020: cca 90 lokalit (Fáze I)

Fáze II Povrchový průzkum

Fáze III Podzemní průzkum (důlní dílo)

Finální lokalita (2030)
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Kanada
Implementor: NWMO (vlastněná producenty)

Inventář: 25 CANDU reaktorů, l výzkumné reaktory

Typ úložiště: HLW 
Hornina: krystalinikum (migmatity), sedimenty

Harmonogram:

1978: zahájení programu
2010: 27 lokalit (dobrovolnost)
2015: 22 lokalit
2020: 2 lokality
2024: finální lokalita
2033: výstavba
2040-2045: provoz
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Švýcarsko
Implementor: NAGRA (vlatněná producenty a kantony)
Inventář: 4 reaktory (3PWR, 1BWR), 1 BWR vyřazování, 
přepracované palivo, nepřepracované, vyřazování a ostatní 
odpad

Typ úložiště: kombinované (LILW, HLW), ocelový kontejner, 

Hornina: Opalinus Clay (jíly)

Harmonogram:
2008: sectoral plan
2011: 6 regionů
2018: 4 lokality
2022: finální lokalita
2024: licenční řízení
2050: provoz LILW
2065: provoz HLW
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Finsko
Implementor: POSIVA (vlastněná producenty)

Inventář: 2xBWR, 2x PWR (Lovissa, Oikiliuoto)

Typ úložiště: HLW, sekce pro ILW (z provozu), měděný kontejner, 

bentonitový buffer a backfill

Hornina: krystalinikum (migmatity)

Harmonogram:

1983: státní rozhodnutí 

1986: 5 lokalit

1992: 2 lokality

2001: finální lokalita, schválení parlamentem

2003: podzemní charakterizační pracoviště

2021: žádost o provozní licenci

2023: trial testy
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Děkuji za pozornost
vondrovic@surao.cz
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