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Anotace 

V České republice je ke dnešnímu dni v provozu 6 jaderných reaktorů ve dvou 

jaderných elektrárnách, kolem 190 nemocnic a mnoho dalších původců 

radioaktivních odpadů. Vyprodukujeme přibližně 450 tun nízko a středněaktivních 

odpadů za rok, na jednoho obyvatele cca 45 gramů. Obě české jaderné elektrárny 

Dukovany a Temelín vyprodukují ročně necelých 100 tun vyhořelého jaderného 

paliva. Otázka zní: „Jak nakládat s tímto odpadem?“ 

Tato bakalářská práce pojednává o řešení ukládání radioaktivních odpadů a 

vyhořelého jaderného paliva do přípovrchových a hlubinných úložišť. Cílem práce je 

seznámení se stávajícími úložišti a projektem budoucího hlubinného úložiště, ve 

kterém bude ukládán vysoce radioaktivní odpad vyprodukovaný jadernou 

energetikou v České republice. 

Klíčová slova 

radioaktivní odpad, současná úložiště, budoucí úložiště, výzkumné práce, 

zahraniční přístup 

Annotation 

In the Czech Republic to date in the operation of six nuclear reactors at two 

nuclear power plants , around 190 hospitals and many other radioactive waste . We 

produce about 450 tons of waste per year, per capita about 45 grams. Both Czech 

nuclear power plant Dukovany and Temelin annually produce nearly 100 tons of 

spent nuclear fuel . The question is: „How to deal with this waste?“ 

This bachelor thesis discusses the solutions to radioactive waste and spent 

nuclear fuel into the near-surface and deep geological repositories . The aim is to 

familiarize with existing storage and project future repository, which will be stored 

highly radioactive waste produced by nuclear energy in the Czech Republic. 

Keywords 

radioactive waste, current repository, future repository, research work, foreign 

access 
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1 ÚVOD 

Píše se 2. prosinec 1942 a na univerzitě v Chicagu je spuštěn první jaderný 

reaktor. Nikdo netuší, že je to velký pokrok lidstva, velice nebezpečný pokrok. Roku 

1956 je zprovozněna první jaderná elektrárna v Obninsku v SSSR. Tyto elektrárny 

sloužily i pro vojenské účely, k výrobě plutonia. První jaderná elektrárna 

vybudovaná pouze pro mírové účely je zprovozněna na konci roku 1957. 

V dnešní době je v provozu 388 jaderných reaktorů ve 31 zemích světa. 

Bohužel obyvatelstvo některých zemí protestuje proti jaderné energii a existují i 

plány na odklon od jaderného programu. To vše po černobylské havárii roku 1986 a 

následně také po havárii jaderné elektrárny Fukušima I v roce 2011. Podstatou 

protestů jsou hlavně rizika spojená s provozem elektrárny a s jaderným odpadem. 

Čili, kde uchovávat vyhořelé jaderné palivo a obecně jakýkoliv radioaktivní materiál. 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat radioaktivitu a s ní spojený 

výskyt radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Dále upozornit na 

současná úložiště těchto odpadů a nakonec podrobně popsat lokality pro budoucí 

hlubinné úložiště. 

V 1. kapitole se budu zabývat obecně radioaktivními odpady. Seznámím 

čtenáře s právními, organizačními a ekonomickými aspekty. Vysvětlím pojem 

radioaktivita, jak vzniká, druhy radioaktivity a ionizujícího záření. Také se zaměřím 

na problematiku vzniku a ukládání radioaktivních odpadů. 

Ve 2. kapitole se zaměřím na současná přípovrchová úložiště, zvláště na jejich 

bezpečnost, historii a ukládané odpady. 

Na předchozí kapitolu naváže kapitola 3. týkající se budoucího úložiště 

radioaktivních odpadů. Tady se budu zaobírat zvažovanými lokalitami, které zatím 

připadají v úvahu. V závěru této kapitoly se také zmíním o podzemním výzkumném 

pracovišti Bukov a o zahraničním přístupu k ukládání radioaktivních odpadů. 

Poslední kapitola je věnována geologickým, tektonickým, hydrogeologickým 

a fyzicko-geografickým poměrům na jednotlivých lokalitách.   
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2 RADIOAKTIVNÍ ODPADY 

Žádná lidská činnost se neobejde bez produkce odpadů, to platí jak v jaderné 

energetice, tak ve zdravotnictví či těžbě. Dle Správy úložišť radioaktivních odpadů 

(2011), (dále jen SÚRAO) se jen v zemích Evropské unie každoročně vyprodukuje 35 

miliónů tun odpadů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné. To znamená, že na 

jednoho obyvatele spadá přibližně 80 kg těchto odpadů. Jde-li pouze o radioaktivní 

odpady je statistika mírnější, čili 0,00013 m3 na osobu ročně.  

Radioaktivním odpadem se rozumí jakýkoliv materiál, pro který se neplánuje 

žádné další užití a jehož charakter a úroveň radioaktivity jsou takové, že z hlediska 

radiační bezpečnosti neumožňují jeho bezprostřední rozptýlení do životního 

prostředí (Dlouhý, 2009). 

2.1 Legislativa 

Jak uvádí na svých internetových stránkách Český úřad pro jadernou 

bezpečnost (2012), v České republice probíhá nakládání s radioaktivními odpady a 

vyhořelým jaderným palivem v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. 

května 2002. Tato koncepce je výchozím dokumentem formulujícím politiku a 

strategii státu a státních orgánů při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a 

radioaktivními odpady. 

Základní dokumenty a předpisy 

Mezi důležité zákony uvedené Českým úřadem pro jadernou bezpečnost 

(2012) patří Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění. 

Tento zákon upravuje: 

 způsob využívání ionizujícího záření a jaderné energie a podmínky vykonávání 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k 

ozáření, 

 systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího 

záření, 
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 povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního 

ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod,  

 zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě 

jaderných škod,  

 podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, 

 výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech 

vedoucích k ozáření a nad jadernými položkami. 

 Mezi další základní dokumenty a předpisy zveřejněné SÚRAO patří: 

 rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 107/1997 Sb. ze dne 20. května 1997 

– zřizovací listina SÚRAO 

 rozhodnutí místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu č. 80/2001 ze 

dne 15. června 2001 – změny ve zřizovací listině SÚRAO 

 Statut SÚRAO v úplném znění schváleném usnesením vlády ČR č. 801 ze dne 10. 

listopadu 2010 zásady pro výběr a jmenování členů Rady SÚRAO, které tvoří 

přílohu Statutu SÚRAO 

 usnesení vlády č. 487/2002 Sb. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a 

vyhořelým jaderným palivem v ČR 

 nařízení vlády č. 416/2002 Sb. ze dne 28. srpna 2002, kterým se stanoví výše 

odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a 

roční výše příspěvků obcím a pravidla jeho poskytování, novelizováno nařízením 

vlády č. 46/2005 Sb. 

 zákon č.106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím 

  

http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Legislativni-okenko/c.-107-1997-Sb
http://www.surao.cz/cze/Media/Files/Statut-SURAO-2010
http://www.surao.cz/cze/Media/Files/usneseni-vlady-CR-c.-801
http://www.surao.cz/cze/Media/Files/usneseni-vlady-CR-c.-801
http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Legislativni-okenko/zasady-pro-vyber-a-jmenovani-clenu-Rady-SURAO
http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Legislativni-okenko/Koncepce-nakladani-s-RaO-a-VJP-v-CR
http://www.sujb.cz/?c_id=230
http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Legislativni-okenko/c.-46-2005-Sb
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999
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2.2 Radioaktivita 

Lidstvo je vystaveno po celou dobu své existence nepatrným dávkám 

ionizujícího záření z přírodních radioaktivních nuklidů a také z kosmického záření. 

Od významného objevu radioaktivity a rentgenového záření na konci 19. století 

přistupuje k vlivu přírodních zdrojů záření postupně také vliv řady umělých zdrojů 

(Hála, 1998). 

Stručnou definici radioaktivity zveřejnila na svých stránkách SÚRAO (2009), 

podle které je „radioaktivita vlastnost některých jader atomů samovolně se 

rozpadat, přeměňovat se na jádra jednodušší a uvolňovat energii ve formě záření“.  

Radioaktivita je přirozeným jevem, kterým se budeme zabývat v následujících 

podkapitolách. 

2.2.1 Přirozená radioaktivita 

Zemská kůra obsahuje asi třicet radioaktivních nuklidů s poločasy většími 

než 109 let. Většina z nich, např. 87Rb jsou izotopy vzácnějších prvků s velmi malým 

zastoupením v zemské kůře a vliv jejich záření je zanedbatelný. Významné jsou 

prvky jako uran (238U a 235U a produkty jejich rozpadu), thorium (232Th a produkty 

jeho rozpadu) a potom prvky jako draslík (40K) nebo rubidium (87Rb), (Borovička, 

2011). 

Draslík je biogenní prvek a v přírodě je značně rozšířen. Nachází se v mnoha 

minerálech a horninách, jeho přibližný obsah ve vápenci je 0,1 %, v granitu 3,5 % a 

v některých břidlicích až 6,5 %. 

Uran a thorium jsou v malých množstvích obsaženy v půdách a ve všech 

horninách, ve větším množství se vyskytují v nalezištích uranových a thoriových rud. 

Uvádí se, že 1kg zemské kůry obsahuje průměrně 6 mg uranu a 12 mg thoria. 

Thorium je v minerálech a horninách velmi pevně vázáno a nevyluhuje se 

přírodními vodami (Hála, 1998). 
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Z předem uvedeného vyplývá, že naše okolní prostředí včetně nás samotných 

je prostoupeno radioaktivitou. Radioaktivní prvky jsou primárně obsaženy 

v horninách. Nejvyšší radioaktivitu mají horniny, jako jsou granity, které jsou 

bohaté na draslík, uran i thorium. 

Jak lze vidět z výše uvedené mapy geologického podloží ČR (obr. 1), nejvyšší 

aktivity jsou naměřeny v oblasti středočeského plutonického komplexu a oblasti 

třebíčského durbachitového masivu. Naopak nejnižší hodnoty byly naměřeny 

v oblasti mariánsko-lázeňského komplexu a v Barrandienu.  

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá, kdy 

nestabilita atomového jádra je vyvolána uměle (obvykle jadernou reakcí). 

2.2.2 Umělá radioaktivita 

V roce 1934 objevili manželé Frédéric (1900 - 1958) a Iréne (1897 - 1956) 

Joliot Curieovi umělou radioaktivitu. Zjistili, že ostřelováním hliníku 𝐴𝑙13
27  částicemi 

α vznikne nový v přírodě neexistující nuklid fosforu 𝑃15
30  a neutron (ČEZ, 2004). 

Obrázek 1 Radioaktivita hornin v ČR vyjádřená hodnotami dávkového příkonu (nGy/h), 
(Borovička, 2011). 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/711-slozeni-jadra
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/712-objev-neutronu
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Podle Encyklopedie fyziky (2008) se umělé radionuklidy v současné době 

připravují průmyslově ostřelováním atomových jader nabitými částicemi z 

urychlovačů, nebo neutrony z jaderných reaktorů. Umělé radionuklidy vznikají 

rovněž jako štěpné produkty v energetických jaderných reaktorech nebo při 

pokusných jaderných explozích. V praxi se využívají radionuklidy například při 

měření stáří zemské kůry, zjišťování stáří různých vykopávek, ošetření potravin, 

nebo v medicíně při výrobě léčiv. 

2.2.3 Druhy ionizujícího záření 

Jak uvádí ČEZ (2004) záření, které při radioaktivním rozpadu vzniká, je zpravidla 

tří druhů: 

 Záření α je tvořeno jádry helia a je vyzařováno jádry prvků, jako je například 

uran, thorium, radium apod. Záření α může zastavit pouhý list papíru, nebo 

tenká vrstva lidské pokožky. 

 Záření β je tvořeno elektrony nebo pozitrony a provází, různé přeměny 

radioaktivních prvků. Elektrony jsou pronikavější než předchozí částice a 

mohou proniknout vrstvou o tloušťce 1-2 cm. Toto záření je pohlceno 

hliníkovým plechem o tloušťce několika milimetrů až centimetrů. 

 Záření γ je fotonové záření s čárovým spektrem, vysílané atomovými jádry při 

radioaktivních přeměnách. Díky své energii mohou paprsky γ proniknout 

lidským tělem, ale mohou být pohlceny tlustou stěnou betonu nebo olova. 

2.3 Vznik radioaktivních odpadů 

První radioaktivní odpady vznikaly již před mnoha desetiletími při výrobě 

plynových punčošek a při nanášení radioaktivních luminiscenčních barev na 

ciferníky hodinek, avšak v té době tomu nikdo nevěnoval pozornost. Ve větší míře 

začaly radioaktivní odpady vznikat na konci druhé světové války při výrobě 

jaderných zbraní (Hála, 1998). 

Radioaktivní odpady v České republice vznikají v průmyslové výrobě, ve 

zdravotnictví a výzkumu a při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření. 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/710-objev-atomoveho-jadra
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/856-urychlovace-castic
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/821-jaderny-reaktor
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V naší zemi jaderná energetika a drobní původci vyprodukují přibližně 450 

tun nízko- a středněaktivních odpadů za rok. Do zmíněného množství (na jednoho 

obyvatele cca 45 gramů) spadají nejen odpady z provozu jaderných elektráren, ale 

také odpady institucionální z dalších oblastí lidské činnosti. Obě české jaderné 

elektrárny Dukovany a Temelín vyprodukují ročně necelých 100 tun vyhořelého 

jaderného paliva, které řadíme do vysokoaktivních odpadů – ročně je to v přepočtu 

na jednoho obyvatele cca 10 gramů (SÚRAO, 2009). 

„Za bezpečné ukládání všech radioaktivních odpadů v ČR je na základě 

atomového zákona zodpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů.“ (SÚRAO, 

2009). 

2.3.1 Odpady z jaderné energetiky 

Většina nízko a středněaktivních odpadů pochází z jaderných elektráren (obr. 

2). Dle Dlouhého (2009) se jedná o odpady z těžby a zpracování radioaktivních 

surovin, z obohacování a výroby jaderného paliva, reaktorové odpady, odpady 

z přepracování vyhořelého paliva, a také odpady z vyřazování jaderných zařízení, 

v nichž procesy jaderného palivového cyklu probíhaly. 

Obrázek 2 Zdroje a pohyb radioaktivního odpadu. (V, S, N znamenají vysoce, 
středně a nízko aktivní odpad.), (Hála, 1998) 
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2.3.2 Institucionální odpady 

Tyto odpady vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu.  

Typickými představiteli kapalných odpadů jsou laboratorní odpady, 

dekontaminační roztoky, odpady z radiochemických příprav a výrob, prádelenské 

vody a odpady z aktivních sprch. Pevné odpady tvoří zpravidla běžný laboratorní 

odpad, jakožto papír, textilie, plasty a guma. Zvláštním druhem jsou biologické 

odpady jako zbytky orgánů a organizmů, laboratorní zvířata, exkrety, nemocniční 

odpady a jiné (Dlouhý, 2009). 

V České republice je několik set původců institucionálních radioaktivních 

odpadů. Radioaktivní odpady se obvykle dělí podle aktivity (a z ní vyplývající míry 

nebezpečnosti pro okolí) na přechodné, nízko- a středněaktivní a vysokoaktivní 

odpady.  

2.4 Ukládání radioaktivních odpadů 

Zpracovaný radioaktivní odpad, případně nezpracované palivové články se 

ukládají na úložiště ve vhodných kontejnerech, kde se skladují izolovaně od okolního 

prostředí. Konstrukce a vybavení úložiště závisí na aktivitě a charakteru odpadu. 

Vždy však musí být neprodyšně zajištěno proti úniku radioaktivních látek do 

životního prostředí a to po tak dlouhou dobu, dokud aktivita odpadu neklesne na 

hodnotu přirozeného pozadí České republiky (Hála, 1998). 

Jedním z důležitých kritérii při výběru úložiště je výběr horninového 

prostředí, který je ovšem do jisté míry předurčen geologickou situací území 

konkrétního státu. V současné době řeší problematiku uložení vysoce radioaktivních 

odpadů a vyhořelého jaderného paliva do hlubinného úložiště 32 zemí (Dlouhý, 

2009). Následující tabulka (Tab. 1) uvádí zastoupení jednotlivých horninových typů. 

Tabulka 1  Zastoupení horninových typů (Dlouhý, 2009). 

HORNINA POČET ZEMÍ % 

Žulové horniny 24 39,3 

Jíly, jílovce, slíny 20 32,8 
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Solné pně a vrstvy 8 13,1 

Sádrovec, anhydrit 3 4,9 

Metamorfované horniny 3 4,9 

Tufy 2 3,3 

Vulkanické horniny 1 1,6 

 

Vlastní odpady se ukládají do stolitrových sudů, které se následně vkládají do 

sudů o objemu 200 litrů (obr. 3). Prostor mezi oběma sudy se vyplní betonem třídy 

28, čímž vzniká kolem menšího sudu 5 cm silná ochranná vrstva. Stěna obvodového 

sudu je z vnější strany opatřena ochranným antikorozním nátěrem. Každý sud musí 

být pečlivě označen. Označení uvádí informace o vzniku, složení nuklidů, váze atd. 

 

Obrázek 3 Řez sudem na ukládání radioaktivních odpadů (SÚRAO, 2009). 
Třídy betonů jsou dle již neplatné normy ČSN 731201. Podle nové normy ČSN EN 206-1 odpovídá 
betonu třídy 25 beton C20/25 a betonu třídy 28 beton C25/30. 
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2.4.1 Nízko- a středněaktivní odpady 

U nízko- a středněaktivních odpadů je doba, po kterou je nutná izolace 

radioaktivních odpadů od biosféry, obvykle tři sta až pět set let. Tyto odpady je 

možné ukládat v povrchových nebo přípovrchových úložištích. 

2.4.2 Vysokoaktivní odpady 

Vyhořelé jaderné palivo nebo jiné vysokoaktivní odpady je třeba izolovat od 

životního prostředí po dobu nesrovnatelně delší, než umožňuje izolace v 

povrchových úložištích, řádově desetitisíce let. Vyhořelé jaderné palivo (VJP) je v 

současné době bezpečně skladováno v tzv. meziskladech (MSVP), (SÚRAO, 2009). 

Pokud jde o provozování přípovrchových úložišť a skladů v České republice, 

je situace znázorněna v tabulce 2. 

Tabulka 2 Úložiště a sklady v ČR (Dlouhý, 2009). 

DRUH ZAŘÍZENÍ LOKALITA DRUH UKLÁDANÝCH OPADŮ 

Podzemní úložiště Důl Richard Institucionální odpady 

Podzemní úložiště Hostim Institucionální odpady 

Podzemní úložiště Důl Bratrství Odpady s přirozenými radionuklidy 

Přípovrchové úložiště Dukovany Reaktorové odpady z JEDU a JETE 

4 mokré sklady VJP Dukovany VJP z JEDU 

Suchý mezisklad MSVP Dukovany VJP z JEDU 

Suchý sklad SVP Dukovany VJP z JETE 

2 mokré sklady VJP Temelín VJP z JETE 

Přístavba skladu VAO Řež Vysoce aktivní odpady 

Mokrý sklad VAO Řež VJP z reaktoru  

Mokrý zásobník Řež VJP z reaktoru 

Odložiště RAO Řež Institucionální odpady 
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3 SOUČASNÁ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ 

Jak již bylo v minulé kapitole podotknuto, ukládání radioaktivních odpadů je 

rizikovým, avšak konečným krokem v dlouhé sérii kontrolovaných činností, mezi 

které patří sběr a třídění odpadů, skladování, zpracování, úprava a doprava. Nejvyšší 

prioritu hraje především ochrana člověka a životního prostředí a to na tak dlouhou 

dobu, dokud se radioaktivní látky nerozpadnou na látky jiné – stabilní. To je důvod, 

proč se radioaktivní odpady izolují na potřebnou dobu v takzvaných úložištích 

radioaktivních odpadů.  

Česká republika disponuje celkem čtyřmi přípovrchovými úložišti (obr. 4), 

z nichž tři jsou v provozu. Největší z úložišť je úložiště Dukovany, které se nachází 

v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Menším úložištěm je Richard u Litoměřic, 

který pro svou bohatou historii je veřejnosti znám jako podzemní továrna Richard, 

která byla v provozu za 2. světové války a její prostory sloužily k výrobě vojenských 

artiklů. Nejmenším úložištěm je Bratrství u Jáchymova na úpatí Krušných hor. 

Čtvrtým, již uzavřeným úložištěm, je Hostim u Berouna, jehož provoz byl ukončen 

v roce 1965 a nyní je nepřetržitě monitorován. 

 

Obrázek 4 Mapa současných přípovrchových úložišť (SÚRAO, 2009). 

3.1 Richard 

Lokalita Richard se nachází nad severočeským městem Litoměřice a rozsáhlý 

labyrint chodeb se nalézá v hloubi vrchu Bídnice (obr. 5). Richard má velice pestrou 

a zajímavou historii, jak již bylo nastíněno, šlo o podzemní továrnu nacistů během 2. 

světové války.  
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Již od první poloviny 19. století se zde těžil vápenec, který tvoří v hloubce 70-

80m pod povrchem asi 5 m silnou vrstvu (SÚRAO, 2009). Na sklonku roku 1943 bylo 

ovšem rozhodnuto, že celá oblast bude využita pro vojenské účely a projekt byl nazván 

Richard, zřejmě podle jména spolumajitele společnosti Leitmeritzer 

Aktiengesellschaft für Kalk – und Ziegelbrennerei Leitmeritz, Richarda Mayera 

(Gazsi, 2015). 

Úložiště tvoří jen malou část bývalého důlního komplexu Richard, který má 

více než 40 km chodeb a překopů (obr. 5). Úložiště bylo vybudováno 

v subhorizontální desce jílovitého vápence o mocnosti cca 5 m. Nadloží i podloží je 

tvořeno slínovci s mocností přesahující 50m. Pod slínovci se nacházejí jemnozrnné 

pískovce. Úložiště se nachází nad hladinou podzemních vod. 

 

 

Obrázek 5 Schéma důlního komplexu Richard (SÚRAO, 2009) 

Stabilita chodeb je zajištěna železobetonovými rámy a stěny obslužné chodby 

jsou opatřeny stříkaným betonem – torkretem. Podél obslužné chodby o celkové délce 

630m jsou vybudovány ukládací komory (obr. 6), které jsou zabezpečeny vstupními 

železobetonovými výztužemi. V úložišti je po celý rok stabilní teplota okolo 10 °C 

(SÚRAO, 2009). 

Úložiště Richard je trvale monitorováno, proto k úložišti patří i systém 

hlubinného a povrchového monitorování. Z dosavadních výsledků vyplývá, že provoz 
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úložiště odpovídá všem bezpečnostním kritériím, které jsou stanoveny Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost. 

 

Obrázek 6 Prostory úložiště Richard, pohled na ukládací komoru (Pech, 2013) 

3.2 Bratrství  

Úložiště Bratrství bylo vybudováno v části opuštěných podzemních prostor 

bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova (obr. 7) a bylo zkolaudováno a 

uvedeno do provozu v roce 1974. Úložiště zabírá jen nepatrnou část bývalého dolu 

(SÚRAO, 2004). 

Radioaktivní odpady jsou ukládány v prostorách okolo bývalé těžní štoly o 

délce 385m. Přijímány jsou pouze odpady, které obsahují přirozeně se vyskytující 

radionuklidy, přičemž celkový objem prostoru pro ukládání je přibližně 1200m3 (obr. 

8). V současné době je zde uloženo více než 2100 obalových souborů, přičemž 

aktuální aktivita uložených souborů se pohybuje okolo 1,8 TBq (Pozn. Becquerel Bq 

je jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření v soustavě SI. 1 Bq = 1 s-1), 

(SÚRAO, 2009). 
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Obrázek 7 Schéma úložiště radioaktivních odpadů Bratrství (SÚRAO, 2009). 

Bezpečnost úložiště je pravidelně kontrolována dozimetrickými měřeními – je 

kontrolována objemová aktivita radonu a objemová aktivita směsi dlouhodobých 

radionuklidů emitujících záření uranové řady. 

 

Obrázek 8 Prostory úložiště Bratrství (Zdař Bůh, 2014) 
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3.3 Dukovany 

Úložiště Dukovany se nachází v prostoru Jaderné elektrárny Dukovany na 

katastrálním území obce Rouchovany v okrese Třebíč a zabírá plochu 1,3ha 

(SÚRAO, 2009). 

Toto úložiště bylo vybudováno pro zneškodnění radioaktivních odpadů, které 

vznikají v jaderné energetice a patří do kategorie nízko- a středněaktivních odpadů. 

Dle ČEZ (2004) je to největší moderní úložiště radioaktivních odpadů v České 

republice, které se svou konstrukcí a bezpečností vyrovná úložištím 

v západoevropských zemí. Kapacita úložiště Dukovany činí 55 000 m3 a je tedy 

dostatečná pro provoz obou českých jaderných elektráren na celou dobu jejich 

životnosti. 

V jaderné elektrárně vznikají dva typy nízkoaktivních odpadů - pevné odpady 

(například kontaminované ochranné pomůcky, čisticí textilie, balicí materiály, 

papír, fólie, elektroinstalační materiál, stavební suť a podobně) a odpadní vody 

(SÚRAO, 2009). Vysoce aktivní odpady a použité jaderné palivo budou uloženy 

v hlubinném úložišti.  Zprovoznění úložiště se předpokládá v roce 2065. Do té doby 

se o vysoce radioaktivní odpad a použité jaderné palivo musejí starat jejich původci 

(ČEZ, 2004). 

Úložiště tvoří 112 železobetonovým jímek (obr. 9), do kterých je možné umístit 

více než 180 000 dvěstělitrových sudů s odpadem. Po naplnění jímky se sudy zalijí 

betonem, jímka se překryje silnostěnným polyetylénem a zakryje silnou 

železobetonovou deskou. 
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Obrázek 10 Uzavřená přístupová chodba do úložiště Hostim (SÚRAO, 2009). 

 

Obrázek 9 Úložiště Dukovany (SÚRAO, 2009) 

3.4 Hostim 

V 50. letech minulého století vzniklo na našem územní první úložiště 

radioaktivních odpadů, Hostim u Berouna. Úložiště vzniklo v nevyužívaném 

vápencovém dole. Ukládané odpady pocházely zejména z výzkumu Ústavu 

jaderného výzkumu v Řeži.  

 SÚRAO ukončilo provoz úložiště Hostim 9. 8. 1965 a s konečnou platností 

bylo v roce 1996 uzavřeno zabetonováním (obr. 10), (3POL, 2014). Úložiště je 

neustále v pravidelných intervalech monitorováno.  
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4 BUDOUCÍ ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ 

Dlouhou dobu vědci a experti z různých oborů hledali různé způsoby kam 

ukládat radioaktivní odpad. I když se předem tušilo, že nejvhodnější variantou bude 

ukládání do hlubinných podzemních vrstev, zkoumaly se i některé jiné možnosti. Ty 

se po detailních rozborech nakonec jevily jako nevhodné, například: 

 Ukládání odpadů do věčně zamrzlé půdy 

 Ukládání odpadů do hloubek 5-8 km pod zemský povrch 

 Ukládání odpadů do moře a pod mořské dno 

 Vystřelování odpadů do mimozemského prostoru 

I v dnešní době ovšem nalezneme i případy naprosto nevhodného ukládání 

s radioaktivními odpady. Například německá firma Urenco vyvezla od poloviny 90. 

let 20. století do sibiřského města Novouralsk 27 300 tun mírně radioaktivních, ale 

vysoce jedovatých zbytků z obohacování uranu (Kizlink, 2012). 

4.1 Hlubinné úložiště 

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů je místo, kde má být natrvalo uloženo 

vyhořelé palivo z jaderných reaktorů a v menší míře také vysokoaktivní odpady 

vznikající v jaderné energetice, průmyslu, výzkumu a zdravotnictví. 

V České republice se počítá s jeho umístěním ve vhodném žulovém masivu 

zhruba 500 metrů pod zemským povrchem (SÚRAO, 2011). Výstavba hlubinného 

úložiště je naplánováno na rok 2050, do té doby budou pokračovat již probíhající 

výzkumné a průzkumné práce s vyhledáváním vhodné lokality pro umístění úložiště. 

Dle SÚRAO (2009) se hlubinné úložiště bude skládat ze tří částí (obr. 9): 

 Podzemních prostorů pro ukládání a manipulaci s kontejnery 

s vyhořelým palivem a vysokoaktivními odpady 

 Přístupových šachet a tunelů 

 Nadzemního – povrchového areálu 
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Obrázek 11 Schéma budoucího hlubinného úložiště (SÚRAO, 2009) 

 SÚRAO (2009) uvádí, že celkové náklady na přípravu hlubinného úložiště 

včetně jeho výstavby jsou vyčísleny na 47 mld. Kč v cenách z roku 1999. Z větší části 

se tyto náklady vztahují především k průzkumu vhodných lokalit a výzkumu 

horninového prostředí na vybrané lokalitě. 

4.2 Koncept hlubinného úložiště v ČR 

Koncepční řešení České republiky se příliš neliší od podobných řešení 

v zahraničí. Areál se bude skládat ze dvou částí, podzemní (obr. 10) a povrchového 

areálu (obr. 11).  

Celková plocha areálu bude mít 29,5 hektarů, z toho část, kde budou probíhat 

práce s vyhořelým palivem a vysokoaktivními odpady, bude zabírat 3 hektary. 

Zbytek plochy bude sloužit jako staveniště a pro umístění železniční vlečky. 
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Obrázek 12 Koncept hlubinného úložiště (SÚRAO, 2009) 

Podzemní část úložiště budou tvořit přístupové a větrací šachty, tunely a 

ukládací prostory. Největší část podzemních prostor bude představovat rozsáhlá síť 

chodeb, v nichž budou ukládána pouzdra s vyhořelým jaderným palivem. 

 

Obrázek 13 Povrchový areál hlubinného úložiště (SÚRAO, 2009) 
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Pro úložiště je navrhováno několik bariér, které se budou vzájemně 

podporovat a doplňovat. Bezpečnost bariér musí být dostatečná, i když by jedna 

z bariér ztratila svou izolační schopnost. 

4.3 Bezpečnost 

Bezpečnost je hlavní prioritou při nakládání s radioaktivními odpady a 

vyhořelým jaderným palivem. Je potřebné, aby budoucí lokalita splňovala nejen 

geologické požadavky na vlastnosti hornin, ale i na řadu „negeologických“ 

požadavků. Mezi tyto požadavky patří zejména střety zájmů, přijatelnost lokality 

veřejností, technická možnost vybudování povrchového areálu úložiště a 

dostupnost lokality (SÚRAO, 2009). 

4.4 Nároky na výběr lokality 

Výběr vhodné lokality pro výstavbu úložiště je jedním z primárních cílů 

vývoje hlubinného úložiště. Následující základní požadavky pro výběr lokality 

vycházejí z požadavků zákona 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 

1. Úložiště musí pojmout všechny radioaktivní odpady nepřijatelné do 

přípovrchových úložišť vzniklé na území ČR z provozu a z vyřazování 

stávajících i plánovaných JE a z využití ionizujícího záření v průmyslu, 

výzkumu či zdravotnictví. Úložiště musí být ve vybrané lokalitě 

proveditelné pomocí ověřených technologií, které jsou dostupné v této 

době, přičemž radiační ochrana musí být optimalizována k zajištění 

nejvyšší úrovně bezpečnosti. Náklady na úložiště musí být v souladu s 

principem optimalizace radiační ochrany, tj. se zohledněním 

hospodářských a společenských faktorů (Vyhláška SÚJB 317/2002).  

2. Umístění úložiště ve vybrané lokalitě musí být bezpečné a jeho bezpečnost 

prokázána na základě znalostí o místě, kde má být úložiště postaveno s 

uvážením všech rizik přicházejících v úvahu v provozním období a v 

období po uzavření úložiště. Optimalizační mezí pro bezpečné uložení 

RAO je efektivní dávka 0,25 mSv za kalendářní rok pro jednotlivce z 
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kritické skupiny obyvatel pro normální scénář vývoje úložiště a 1 mSv/rok 

pro scénáře vniknutí člověka k odpadům (Vokál a kol., 2015). 

3. Umístění úložiště nesmí být ve zjevném, obtížně odstranitelném střetu 

indikujícím významné ohrožení či nadměrné poškození zvlášť citlivých 

ekosystémů a zhoršení stavu jednotlivých složek ŽP a životních podmínek 

v lokalitách (Zákon 114/1992), (Zákon 100/2001). 

4. Rozhodnutí o umístění úložiště musí být provedeno tak, aby veřejnost 

měla potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování o 

výběru lokality (Vokál a kol., 2015). 

4.5 Zvažované lokality 

Základní sférou pro nastávající výběr lokality hlubinného úložiště je vládou 

schválená „Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 

palivem“ z roku 2002, jež ukládá nalezení dvou lokalit (hlavní a záložní) s nejlepšími 

geologickými podmínkami (SÚRAO, 2009). 

Mezi základní principy postavení obcí při výběru lokality dle SÚRAO (2009) 

patří: 

 Průzkum i případná výstavba hlubinného úložiště musí znamenat pro 

obce přínos 

 Obce se dobrovolně účastní výběru vhodné lokality 

 Obce musí mít dostatek nástrojů i pravomocí účinně hájit své zájmy 

 Proces musí být transparentní a demokratický. 

V současnosti je v České republice prozatímně vytipováno sedm lokalit (obr. 

12), kde na základě výzkumu by mohly být zjištěny vhodné podmínky pro 

vybudování hlubinného úložiště (Bečvaříková a kol., 2015).  
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Obrázek 14 Lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu (SÚRAO, 2009) 

 

4.6 Podzemní výzkumné pracoviště Bukov 

Výstavba podzemního výzkumného pracoviště Bukov (obr. 15) byla zahájena 

v roce 2013 s cílem vybudování a provozování podzemní laboratoře, za účelem 

získání dat, argumentů a zkušeností k průkazu bezpečnosti a proveditelnosti 

úložiště na jednotlivých lokalitách a výběru finální lokality pro naše hlubinné 

úložiště (SÚRAO,2015).  

 

Obrázek 15 Pohled na podzemní výzkumné pracoviště Bukov (Vondrovic, 2015) 
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Hlavním aspektem je charakterizace horninového masivu v hloubkách 600 

metrů pod povrchem v krystalinických horninách Českého masivu (SÚRAO, 2015). 

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov se skládá z 300 metrů dlouhého 

spojovacího překopu vedeného od jámy Bukov - 1 a raženého klasickou trhací prací 

(obr. 16). Vlastní výzkumné pracoviště je tvořeno systémem chodeb, rozrážek a 

vrtných komor v různých profilech o celkové délce 130 metrů, ražených unikátní 

metodou hladkého výlomu, jenž zaručuje minimální porušení horniny trhacími 

pracemi (SÚRAO, 2016). 

 

Obrázek 16 Lokalizace výzkumného pracoviště Bukov - žlutý překop (Vondrovic, 2015) 

4.6.1 Regionálně geologické zhodnocení  

Dle Demka a kol. (1987) patří toto území z geomorfologického hlediska 

k provincii Česká vysočina, subprovincií je Česko-moravská soustava, oblastí je 

Českomoravská vrchovina. Katastrální území obce Bukov je přibližně 3km 

jihovýchodně od Dolní Rožínky (obr. 17).  



Vojnarová Markéta: Ukládání RAO a VJP do hlubinných a přípovrchových 

úložišť 

24 

2016 

 

Obrázek 17 Situování lokality Bukov vzhledem k lokalitě Kraví hora s vyznačenou geologickou 
problematikou (Vondrovic, 2015) 

Samotné podzemní výzkumné pracoviště je umístěno zhruba 300 metrů od 

jámy Bukov – 1, a to na 12. patře jámy, v hloubce 600 metrů pod povrchem (obr. 16). 

Z hlediska regionální geologie je Bukov situován v jižním křídle uranového ložiska 

Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, blízko jeho kontaktu 

se svrateckým krystalinikem (obr. 18), (Souček a kol., 2016). 

Petrograficky je území strážeckého moldanubika charakterizováno převahou 

biotitických, cordierit-biotitických a amfibol-biotitických pararul, zasažené různým 

stupněm migmatizace. Tyto horniny obsahují polohy pestrých horninových vložek, 

jako jsou amfibolity, skarny, erlány a krystalické dolomitové vápence. Méně často 

jsou zastoupeny světlé granulity a granulitické ruly (Souček a kol., 2016). 
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Obrázek 18 Zjednodušená geologická mapa širšího okolí sv. okraje moldanubika (Souček a kol., 
2016) 

1 – kvartér: spraše a sprašové hlíny, 2 – neogén: klastika, 3 – křída: nespecifikováno, 4 – 

permokarbon boskovické brázdy; 5–7: moravikum: 5 – obalové jednotky devonu, 6 – olešnická a 

bítešská skupina, 7 – skupina Bílého potoka; 8–11: kutnohorsko-svratecká oblast a krystalinikum 

Železných Hor: 8 – hlinská zóna, 9 – poličské krystalinikum, 10 – letovické krystalinikum, 11 – 

svratecké krystalinikum; 12–15: moldanubikum: 12 – ruly, migmatity, 13 – amfibolity, 14 – granulity, 

15 – serpentinity; 16 – granitoidní horniny a horniny ranského gabro-peridotitového masívu, 17 – 

zlomy, 18 – uranové ložisko Rožná  

4.6.2 Etapy projektu Bukov 

Vlastní projekt je rozdělen do tří etap – výstavba, charakterizace a 

experimentální provoz. 

Výstavba (2013 – 2016) 

V rámci etapy výstavby jsou realizovány trhací a vrtné práce za účelem 

definování nejvhodnějšího bloku pro umístění podzemní laboratoře. Byly provedeny 

následující práce: 

 Ražba hlavního překopu o délce 316 m. 
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 Vrtná kampaň, v jejímž rámci bylo odvrtáno na 400 metrů vrtů, 

definovány vhodné bloky a potvrzena geometrie laboratoře. 

 Ražba vlastních laboratorních prostor. 

Pro vlastní laboratoř byly vybrány 2 bloky, a to na 120. metru hlavního 

překopu a na 240. metru hlavního překopu – z tohoto prostoru bude vyraženo 40 

metrů laboratorních rozrážek (SÚRAO, 2015). 

Charakterizace (2015 – 2016) 

V oblasti etapy charakterizace jsou získávána multidisciplinární data, která je 

možná získat pouze při budování důlního díla. Dle SÚRAO (2015) jsou prováděny 

tyto práce: 

 Stanovení základních technických a kvalitativních parametrů 

horninového prostředí. 

 Konvergenční a napjatostní měření. 

 Seismické projevy trhacích prací. 

 Geologické a hydrogeologické mapování a výzkum. 

 Komplexní 3D modely pracoviště. 

Experimentální program (2016 – 2025) 

Tento program je navržen v plné návaznosti na výzkumné a vývojové potřeby 

SÚRAO a dle příslušných mezinárodních doporučení. V souladu s nimi je plánováno 

pět okruhů výzkumných činností (SŮRAO, 2015): 

 Upřesnění geologické a hydrogeologické charakteristiky podzemního 

díla. 

 Testování metod dlouhodobého monitoringu procesů probíhajících 

v hloubce úložiště. 

 Testování modelů proudění podzemní vody a transportu radionuklidů 

v puklinovém prostředí hlubinného úložiště. 

 Testování vlivu horninového prostředí v hloubce úložiště na změny 

uvažovaných inženýrských bariér. 
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 Testování vzniku a vývoje zóny ovlivnění v metamorfovaných 

horninách v hloubce úložiště. 

Dle Součka a kol. (2016) dosavadní výsledky komplexního průzkumu hornin 

a horninového masivu výzkumného pracoviště Bukov potvrzují, že se jedná hlavně 

o stabilní masiv s vysokou pevností a velmi nízkou propustností hornin. Horninový 

masiv umožňuje svou stavbou a vlastnostmi uskutečnění široké škály měření a 

experimentů pro získání důležitých poznatků pro definitivní podzemní úložiště 

radioaktivních odpadů. 

4.7 Zahraniční přístup k ukládání radioaktivních odpadů 

Průzkumy a přípravy vedoucí k vybudování hlubinného úložiště probíhají ve 

velké většině zemí, které využívají jadernou energii. Některé země již o vhodném 

umístění a způsobu výstavby úložiště již rozhodly, jiné teprve pro rozhodnutí 

připravují podklady. Jsou také země, které nemají pro ukládání vhodné geologické 

podmínky, tudíž vyhořelé palivo skladují a společně s ostatními zeměmi hledají 

způsob definitivního řešení v mezinárodním úložišti (SÚRAO, 2011). 

Ve světě bylo zkoumáno několik typů hornin vhodných pro ukládání: 

krystalické (granity, nebo ruly) a usazené (jíly, tuf, solná ložiska). 

Ve Finsku, Švédsku a Japonsku se rozhodli pro krystalické horniny. Ve 

Spojených státech amerických vybrali tuf nebo sůl. O soli také uvažují v Německu, 

kde jsou solné formace velmi dobře probádány. Pevné jílovcové horniny jsou 

považovány za vhodné ve Švýcarsku a Francii, jíly v Belgii (SÚRAO, 2011). V České 

republice se předpokládá vybudování úložiště v krystalickém horninovém prostředí 

(Bečvaříková a kol., 2015). 

Na následujících stránkách jsou uvedeny příklady z některých zemí. 

Informace o zahraničním ukládání jsou převzaty ze zpravodaje SÚRAO, Zprávy ze 

Správy. Jedná se vydání:  Prosinec 2013 – Jaro 2016.  
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Švédsko 

Švédsko provozuje tři jaderné elektrárny, deset jaderných reaktorů má 45% 

podíl na výrobě elektrické energie. Zodpovědnost za radioaktivní odpady má 

organizace SKB, která je zřízená a vlastněná provozovateli jaderných elektráren. 

Vyhořelé jaderné palivo se ukládá v centrálním meziskladu CLAB, který je 

umístěn nedaleko jaderné elektrárny Oskarshamn. Většinu výzkumu souvisejícího 

s plánovanou výstavbou hlubinného úložiště provádí SKB ve vlastní podzemní 

laboratoři Äspö. V žulovém masívu se v hloubce 400 m pod povrchem testují 

jednotlivé složky inženýrských bariér hlubinného úložiště v reálném prostředí. 

Konečná lokalita pro výstavbu hlubinného úložiště, Östhammar, byla 

definitivně vybrána roku 2011 v granitovém masivu poblíž jaderné elektrárny 

Forsmark. Výstavba hlubinného úložiště by měla začít v roce 2019, v provozu by 

mělo být od roku 2029 do roku 2085. 

Francie 

V současné době je v provozu 58 energetických reaktorů, které vyrobí 75 % 

elektrické energie. Použité jaderné palivo se skladuje v meziskladech a zhruba ze tří 

čtvrtin se přepracovává. Francie plánuje postavit úložiště s názvem Centre 

Industriel de Stockage Géologique, jež bude mít podobu podzemního systému 

ukládacích chodeb. Jedná se o přírodní vrstvu jílu v blízkosti města Bure, v regionu 

Meuse/Haute Marne, východně od Paříže.  

Projekt má být financován největšími původci jaderných odpadů a to 

společnostmi EDF a Areva, a také úřadem French Alternative Energies and Atomic 

Energy Commission. Po dokončení výstavby bude úložiště spravovat obdoba 

SÚRAO, ANDRA. 

V tomto roce má agentura ANDRA předložit francouzskému regulačnímu 

úřadu ASN zprávu o bezpečnosti a možnostech vyjmutí odpadů z úložiště Cigéo. 

Detailní studie návrhu úložiště jsou v očekávání do následujících dvou let. 

Vybudování hlubinného úložiště se plánuje kolem roku 2025. 

 



Vojnarová Markéta: Ukládání RAO a VJP do hlubinných a přípovrchových 

úložišť 

29 

2016 

Belgie 

V Belgii jsou v provozu dvě jaderné elektrárny a 7 jaderných reaktorů vyrábí 

více než 50 % elektrické energie. Po havárii v Černobylu (pozn. havárie se 

stala 26. dubna 1986) již nebyla další výstavba realizována a vláda přijala 

rozhodnutí uzavřít 40 let staré jaderné elektrárny. Mezi roky 2015 – 2025 se 

předpokládá ukončení provozu obou jaderných elektráren. 

V této zemi je problémem nakládání s radioaktivními odpady pověřena 

společnost ONDRAD/NIRAS, avšak většinu výzkumných a vývojových činností 

provádí společnost SCK-CEN. Belgie se zaměřila na přepracování použitého 

jaderného paliva, ale zároveň zkoumá možnosti uložení odpadů vzniklých při 

přepracování v jílech. Momentálně jsou odpady skladovány ve výzkumném 

středisku SCK-CEN v Molu. Pozornost je nově věnována i možnosti přímého uložení 

použitého paliva a ukládání bitumenovaných odpadů obsahující transurany. 

Současný projekt hlubinného úložiště předpokládá uložit odpad v hloubce 

kolem 250 metrů pod zemským povrchem. Hlubinné úložiště má být uvedeno do 

provozu v roce 2030. 

Slovensko 

 Slovensko získává z jaderných elektráren přes 50% energie. Momentálně jsou 

v provozu 4 reaktory a další dva jsou ve výstavbě. V zemi funguje mezisklad 

vyhořelého jaderného paliva a úložiště nízko a středněaktivních odpadů. O výstavbě 

hlubinného úložiště se živě diskutuje a zatím je vytipováno pět lokalit, kde by 

úložiště mohlo vzniknout. 

 Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem má na 

starost státní společnost JAVYS, která je zodpovědná za ukládání nízko a 

středněaktivních odpadů, i za přípravu budoucího hlubinného úložiště. Rozdíl 

oproti SÚRAO je v tom, že JAVYS se zabývá i úpravou radioaktivních odpadů před 

uložením (třídění, cementace, lisování, zalévání do skla,…) a jejich transportem. 

V současnosti je vytipováno pět předběžně vhodných lokalit. V prostředí 

granitoidů je to střední část pohoří Tríbeč, jižní část Veporských vrchů a jihozápadní 
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část Stolických vrchů. Vyhovující jílovcové prostředí má východní část Cerové 

vrchoviny a západní část Rimavské kotliny.  

Švýcarsko 

Tato země provozuje pět jaderných reaktorů na pěti elektrárnách. Z jádra vyrábí 

40 % své elektrické energie. V červu 2011 parlament rozhodl o postupném uzavření 

všech jaderných elektráren po dovršení jejich životnosti. Program vývoje 

hlubinného úložiště předpokládá nalezení vhodné lokality v některém ze tří 

vytipovaných regiónů v jílovcových horninách. Zahájení provozu nízko a 

středněaktivních odpadů se očekává kolem roku 2050; zahájení provozu 

vysokoaktivních odpadů pak kolem roku 2060. 

Maďarsko 

 Maďarská jaderná elektrárna Pakš se čtyřmi bloky typu VVER-440 (pozn. 

stejné jako v Dukovanech) pokrývá zhruba 40 % celkové výroby elektrické energie 

v zemi. Začátkem roku 2014 se Maďarsko domluvilo s ruskou státní společností 

Rosatom o výstavbě dalších dvou bloků, které mají být dokončeny do roku 2025. 

Maďarsko má dvě úložiště nízko a středněaktivních odpadů. Starší úložiště v 

Püspökszilágy funguje od roku 1977 a je určeno především pro radioaktivní odpady 

z průmyslu a zdravotnictví. Do roku 1996 přijímalo i odpady z energetického 

provozu, což vedlo k naplnění jeho kapacity v roce 2005. Maďaři v roce 2008 

zprovoznili nové úložiště v Bátaapáti (podzemní prostory dokončeny v roce 2011), 

kam směřují nízko a středněaktivní odpady z provozu jaderné elektrárny Pakš. 

Jedná se o podpovrchové úložiště vybudované v granitech. 

Finsko 

Čtyři jaderné reaktory vyrobí 30 % z celkové produkce elektrické energie. 

Vyhořelé jaderné palivo se ukládá v mokrých meziskladech (v bazénech) v areálech 

jaderných elektráren. Pro umístění hlubinného úložiště byla vybrána lokalita 

Olkiluoto nedaleko města Rauma.  
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Jižní Korea 

 V současné době provozuje Korea 22 rektorů (18 tlakovodních a 4 reaktory s 

„těžkou“ vodou), což pokrývá 30 % elektrické energie. Dalších 6 tlakovodních 

reaktorů je ve výstavbě a do budoucna se plánuje rozšíření o dalších maximálně 6 

jednotek. Do roku 2024 Jižní Korea plánuje mít v provozu 34 reaktorů. 

 Do letošního roku se vyhořelé jaderné palivo skladuje v elektrárnách a o jeho 

dalším uložení se bude rozhodovat. Jižní Korea má i svůj program pro výzkum a 

výstavbu hlubinného úložiště v granitovém podloží, který zajišťuje výzkumný 

institut Korea Atomic Energy Research Institute v Daejeonu.  

Jižní Korea plánuje v nejbližší době zprovoznit podzemní úložiště pro nízko a 

středněaktivní odpady v jihovýchodní části země. Celkem se v Koreji uvádí cca 6100 

uživatelů zdrojů ionizujícího záření. 

  



Vojnarová Markéta: Ukládání RAO a VJP do hlubinných a přípovrchových 

úložišť 

32 

2016 

5 VÝZKUMNÉ PRÁCE NA LOKALITÁCH 

Všechny lokality předběžně vytipované pro budoucí úložiště se nacházejí 

v krystalinickém horninovém prostředí, tedy v horninách vyvřelých a přeměněných. 

Šest lokalit (Čertovka, Březový potok, Čihadlo, Magdaléna, Hrádek a Horka) se 

nachází v granitech a sedmá lokalita (Kraví hora) je v metamorfovaných horninách 

– granulitech a migmatitech. Každá lokalita má své geologické zajímavosti a prošla 

trochu odlišným geologickým vývojem (Bečvaříková a kol., 2015). Zdrojem 

následujících výzkumných prací jsou technické zprávy jednotlivých lokalit z roku 

2015, zveřejněné na webových stránkách SÚRAO, autory jsou: M. Kováčik, L. 

Vondrovic, M. Vencl, I. Pospíšková a J. Urík.  

5.1 Kraví hora 

Průzkumné území Kraví hora se nachází mezi obcemi Habří, Milasín a Olší. 

Uvnitř území se nacházejí obce: Nivy, Moravské Pavlovice, Jabloňov, Střítež 

Drahonín a část obce Bukov. Průzkumné území má tvar nepravidelného 

dvanáctiúhelníku o výměře 17,1 km2 (obr. 19). Lokalita se nachází v kraji Vysočina, 

v okrese Žďár nad Sázavou, v Jihomoravském kraji, v okrese Brno – venkov.  

 

Obrázek 19 Lokalita Kraví hora (SÚRAO, 2009) 
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5.1.1 Fyzicko-geografické poměry  

Z geomorfologického hlediska patří tato oblast k provincii Česká vysočina, 

subprovincií je Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, 

převážně se vyskytuje v celku Hornosvratecké vrchoviny, podcelku Nedvědická 

vrchovina a okrsku Perštejnská vrchovina, pouze v nejzápadnější části tvoří celek 

Křižanovská vrchovina, podcelek Bítěšská vrchovina, okrsky na SZ Novoměstský a 

na JZ Bobrovská pahorkatina (Demek a kol., 1987). 

Hlavním morfologickým prvkem zájmového území je střítežský hřbet a 

souběžně probíhající hřbety a plošiny, které jsou ohraničené údolími Bobrůvky a 

Nedvědičky. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 400-600 m. n. m.  

Území leží mezi pravostrannými přítoky Svratky, Loučkou a Nedvědičkou. 

Samotným průzkumným územím protéká Bukovský potok se Střítežským potokem, 

Drahotínský potok a bezejmenné pravostranné přítoky Nedvědičky. Z hlediska 

hydrogeologie a hydrologie náleží Kraví hora, respektive území mezi ložisky Rožná 

– Olší, do oblasti povodí Dyje, krystalinikum v povodí Svratky. 

Klimatické charakteristiky lokality Kraví hora odpovídají oblasti mírně teplé, 

mírně vlhké.  

5.1.2 Geologické a tektonické poměry  

V průzkumném území Kraví hora (obr. 20) vystupují horniny dvou 

rozdílných litotektonických jednotek. Na západě se jedná o strážecké 

moldanubikum a na východě svratecké krystalinikum.  

Strážecké moldanubikum je tvořeno dle technické zprávy pro lokalitu Kraví 

hora (2015) především cordierit-biotitickými a amfibol-biotitickými pararulami. 

Tyto horniny obsahují polohy amfibolitů, mramorů, eklogitů a metamorfovaných 

vápenato-silikátových hornin. Na východním okraji této jednotky pak vystupuje 

prostornější těleso světlých granulitů s polohami serpentinizovaných peridotitů a 

ortorulových hornin. 
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Svratecké krystalinikum je formováno metamorfovanými migmatity 

s polohami ortorul, pararul a svorů. Podmínky regionální metamorfózy byly 

stanoveny na teplotu 650–670 °C a tlak 0,7–0,8 GPa. 

 

Obrázek 20 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Kraví hora (SÚRAO, 2015) 

5.1.3 Hydrogeologické poměry 

Průzkumné území Kraví hora je tvořené horninami moldanubika a 

svrateckého krystalinika s puklinovým oběhem podzemních vod. Porézní prostředí 

s pórovou propustností se zde omezuje zpravidla jen na hloubkově málo vyvinutý 

kvartérní pokryv. Zvodnění je vázáno převážně na přípovrchovou zónu rozpojených 

puklin a zvětralinového pláště. Hydrogeologické poměry v oblasti jsou ovlivněny 

existencí důlních děl na ložisku Rožná (v provozu) a Olší (uzavřen). 

5.2 Čihadlo 

Průzkumné území Čihadlo je umístěno mezi obcemi Deštná, Studnice, 

Mostečný a Najdek. Vně průzkumného území se nacházejí obce Lodhéřov, Najdek a 

částečně i Mostečný. Průzkumné území má výměru 26,1 km2 (obr. 21). Dotčené obce 

jsou situovány v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec. 
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Obrázek 21 Lokalita Čihadlo (SÚRAO, 2009) 

5.2.1 Fyzicko-geografické poměry 

Z geomorfologického aspektu patří zájmová oblast k provincii Česká 

vysočina, soustava Česko-moravská vrchovina, podsoustava Českomoravská 

vrchovina, celek Křemešnická vrchovina. Menší část území (na SV) je součástí 

podcelku Pacovská pahorkatina a do jižní části území zasahuje podcelek 

Jindřichohradecká pahorkatina (Demek a kol., 1987). 

Území přísluší do povodí Vltavy. Vlastní zájmové území je odvodňováno 

Nežárkou, SV okraj polygonu pravostranným přítokem Nežárky – Kamenicí. Z 

vodních toků, které územím protékají, jsou největší Lodhéřovský potok, Radouňský 

potok, Ratmírovský potok, Struha a Řečice.  

Klimatické charakteristiky lokality Čihadlo odpovídají oblasti mírně teplé, 

mírně vlhké.  

5.2.2 Geologické a tektonické poměry 

V horninovém podloží průzkumného území Čihadlo vystupují horniny dvou 

geologických jednotek. Jedná se o granitoidy centrálního moldanubického plutonu 

a metamorfované horniny moldanubika (obr. 22). Magmatické horniny jsou 
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zastoupeny granity jako produkty částečného tavení okolních hornin. Jedná se o 

části klenovského plutonu, který pozicí, stavbou i genezí náleží jednomu z 

nejrozlehlejších magmatických těles variského orogenního pásma - 

moldanubickému plutonickému komplexu. 

Moldanubický plutonický komplex zaujímá v erozním řezu rozlohu větší než 

10 000 km2 a to na území České republiky, Rakouska a Německa. Moldanubický 

plutonický komplex je kompozitním tělesem, které tvoří celá řada intruzí s 

rozdílnými texturními, petrologickými a geochemickými charakteristikami.  

 

Obrázek 22 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Čihadlo (SÚRAO, 2015) 

Pokryvné útvary mají na území malý rozsah a jsou zpravidla vázány na plošně 

omezené výskyty v podobě denudačních reliktů. Relikty neogenních sedimentů 

ležící na podloží krystalinika jsou vázány zejména na severozápadní okraj 

klenovského plutonu. Jedná se o fluviální písky a štěrky, patrně o zbytky sedimentů 

fluviálních systémů odvodňujících oblasti tehdejší Českomoravské vysočiny. Výskyt 

kvartérních sedimentů byl ovlivněn geomorfologickými jevy a antropogenní 

činností. 
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5.2.3 Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologie náleží území k oblasti Povodí Vltavy, Krystalinikum 

v povodí Lužnice. Hydrogeologická prozkoumanost je omezena pouze na svrchní 

část granitoidního masívu do hloubky prvních desítek metrů. Nejhlubší vrt s 

použitelnými daty je hluboký 120 m.  

Přípovrchovou zónu zvětrávání granitů lze celkově označit jako prostředí se 

slabou průlinovou propustností. Podle velikosti hydraulických veličin a z plošného 

vývoje kolektoru je zřejmé, že možnosti tohoto svrchního kolektoru jsou značně 

omezené a že zde nedochází k významnějším akumulacím podzemní vody. Z 

hlediska vodohospodářského lze oblast považovat za hydrogeologicky deficitní. 

Předpokladem je, že v zájmovém území se nevyskytují hydrogeologicky anomální 

struktury s vysokou propustností. 

5.3 Březový potok 

Průzkumné území Březový potok je umístěno mezi obcemi Olšany, Defurovy 

Lažany, Pačejov a Velký Bor u Horažďovic. Průzkumné území se nachází v 

Plzeňském kraji, v okrese Klatovy. Území má tvar nepravidelného šestiúhelníku o 

výměře 23,1 km2 (obr. 23). 
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Obrázek 23 Lokalita Březový potok (SÚRAO, 2009) 

5.3.1 Fyzicko-geografické poměry 

Podle morfologického členění dle Demka a kol. (1987) je zájmové území 

součástí geomorfologického celku Blatenská pahorkatina, podcelku Nepomucká 

vrchovina a v rámci něj okrsku Pačejovská pahorkatina. Jde o členitou pahorkatinu 

na rozvodí Úslavy a Otavy. Je vyvinuta v středočeském plutonu na granitoidech 

blatenského typu. V území není velké množství skalních výchozů nebo přirozených 

odkryvů. Území má ráz jen mírně zvlněné paroviny s nevysokými návršími 

rozptýlenými na větších plochách. 

V celé oblasti budované dvěma typy granitoidů je typická velmi 

nerovnoměrná hranice dosahu povrchového navětrání, rozvolnění a rozpadu 

hornin. Při povrchu terénu se místy nacházejí vyvětralé izolované balvany, slabě 

navětralé až zdravé granitoidní horniny, zatímco v blízkém sousedství může být 

tatáž hornina zvětralá až rozložená na písčité eluvium. 

Severozápadní část průzkumného území náleží k povodí Úslavy (Kovčinský 

potok), jihovýchodní část polygonu pak do povodí Otavy (Březový potok, Hájek a 

Velkoborský potok). V lokalitě se nachází řada vodních ploch. V těsné blízkosti SZ 



Vojnarová Markéta: Ukládání RAO a VJP do hlubinných a přípovrchových 

úložišť 

39 

2016 

hranice se nachází rozsáhlý Kovčinský rybník o celkové ploše 104 ha. Největší 

rybníky jsou Zákup, Blýskota a Benátka.  

V průzkumném území není vybudována žádná klimatologická stanice 

Českého hydrometeorologického institutu (dále ČHMI). Srážkovou činnost 

dokumentují údaje srážkoměrných stanic sítě ČHMI – Pačejov. V lokalitě nejsou 

žádné pozorovací objekty pro sledování průtoků vodních toků, ani žádné pozorovací 

objekty pro sledování vydatnosti pramenů, hladin a jakosti podzemních vod.  

Klimatické charakteristiky zájmového území odpovídají mírně teplé oblasti. 

5.3.2 Geologické a tektonické poměry 

Podle regionálně-geologického členění Českého masivu (Mísař a kol., 1983) 

jsou horninové komplexy zájmového území součástí regionálního celku 

středočeského plutonického komplexu a moldanubika.  

V širším okolí oblasti Březový potok jsou zastoupeny horniny tří geologických 

jednotek (obr. 24): 

 horniny moldanubika (migmatitizované pararuly, pararuly);  

 granitoidy středočeského plutonického komplexu (biotitické 

granodiority blatenského a červenského typu),  

 kvartérní uloženiny (svahové a fluviální sedimenty). 

Moldanubické horniny jsou reprezentovány cordierit – biotitickými a 

migmatitizovanými pararulami, perlovými rulami, mramory a erlány.  

Horniny středočeského plutonu jsou zastoupeny biotitickým granodioritem s 

amfibolem (blatenský typ), v blízkosti styku s moldanubikem přechází v poněkud 

bazičtější okrajovou facii, tj. usměrněný amfibol-biotitický granodiorit až křemenný 

diorit (červenský typ). Typický je hojný výskyt žilných hornin.  

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny svahovými uloženinami, splachovými a 

fluviálními sedimenty. Stratigraficky jsou řazeny většinou do holocénu a pouze v 

nepatrné míře do pleistocénu. Jejich mocnost zřídka přesahuje 1 m. 
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Obrázek 24 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Březový potok (SÚRAO, 2015) 

5.3.3 Hydrogeologické poměry 

Území patří do Oblasti povodí Vltavy, Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a 

Úhlavy. 

Hydrogeologická prozkoumanost území Březový potok je vymezena pouze na 

svrchní část granitoidního masívu do hloubky prvních desítek metrů. Nejhlubší vrt 

s použitelnými daty z databáze Geofondu Praha je hluboký 56 m. Přípovrchovou 

zónu zvětrávání granitů lze celkově označit jako prostředí s kombinovanou 

průlinovo-puklinovou propustností. 

Podle velikosti hydraulických parametrů a z plošného vývoje kolektoru lze 

soudit, že v území se nevyskytují hydrogeologicky výrazné anomální struktury, kde 

by docházelo k významnějším akumulacím podzemní vody. 

5.4 Hrádek 

Průzkumné území Hrádek je situováno mezi obcemi Milíčov, Dolní Cerekev, 

Hutě a Nový Rychnov. Nachází se v kraji Vysočina, v okresech Jihlava a Pelhřimov. 

Uvnitř lokality Hrádek se nacházejí tři obce: Milíčov, Hojkov a Rohozná. Průzkumné 

území má tvar nepravidelného pětiúhelníku o výměře 24,3 km2 (obr. 25). 
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Obrázek 25 Lokalita Hrádek (SÚRAO, 2009) 

5.4.1 Fyzicko-geografické poměry 

Podle morfologického členění (Demek a kol., 1987) je průzkumné území 

součástí vyššího geomorfologického celku Českomoravská vrchovina, 

geomorfologického celku Křemešnická vrchovina, podcelku Humpolecká vrchovina, 

okrsku Čeřínek. Na jihovýchodě se dotýká mělce zařezaného údolí horního toku 

Jihlavy. 

Z geomorfologického hlediska jde o pravidelnou kvádrovitou vyvýšeninu s 

plochým vrcholem, ohraničenou na všech stranách zřetelnými svahy, tvořenou 

granity. 

Horniny rulového pláště budují výrazně nižší polohy území s nízkou energií 

reliéfu, a to zejména v místech, kde se vyskytují na prostornějších plochách. 

Morfologický kontrast oproti oblasti budované nejmladším intruzívním tělesem 

Čeřínku je zvlášť nápadný v okolí obcí Dolní Cerekev a Cejle.  

Průzkumné území spadá do povodní řeky Moravy, podpovodí řeky Jihlavy. V 

blízkosti severní hranice prochází rozvodnice Moravy a Vltavy. Hlavními 

vodotečemi zájmového území jsou Rohozná, Dolnohuťský, Hornohuťský potok, 
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Hojkovský potok a Milíčovský potok. Největší vodní plochou je rybník Sviták (11,6 

ha) na Milíčovském potoce severně od Hojkova, dále Klechtavec (4 ha) na 

Dolnohuťském potoce u Rohozné.  

V oblasti nebyly zjištěny žádné údaje o sledování průtoků na vodotečích, ani 

vydatnosti pramenů. Dlouhodobé sledování režimu podzemních vod ani účelová 

měření hladinových úrovní se v oblasti neprováděly. Klimatické charakteristiky 

zájmového území odpovídají mírně teplé oblasti. 

V lokalitě Hrádek není umístěna žádná klimatologická stanice ČHMI. 

Srážkovou činnost dokumentují údaje srážkoměrných stanic sítě ČHMI Jihlava a 

Rohozná. 

5.4.2 Geologické a tektonické poměry 

Podle regionálně-geologického členění Českého masivu (Mísař a kol., 1983) 

jsou horninové komplexy zájmového území součástí regionálního celku 

středočeského plutonického komplexu. V rámci průzkumného území Hrádek jsou 

zastoupeny horniny dvou geologických jednotek (obr. 26): 

 granitoidy středočeského plutonického komplexu (biotitické 

granodiority blatenského a červenského typu), 

 kvartérní uloženiny (svahové a fluviální sedimenty). 

Z regionálně-geologického hlediska lokalita Hrádek spočívá v rozsahu 

mocného granitoidního pozdně variského plutonu tvořícího páteřní část 

Českomoravské vysočiny, a to v jeho centrální části, v rozsahu jedné z jeho dílčích 

intruzí. Pluton spočívá uvnitř širší oblasti moldanubického krystalinika.  

Lokalita Hrádek leží ve východní větvi plutonu označované jako centrální 

masív, a to v jeho severním úseku. V celé šířce posuzované oblasti v granitoidním 

masivu převládají drobnozrnné až středně zrnité dvojslídné granity s porfyrickými 

vyrostlicemi mrákotínského typu, které se střídají s jemnozrnnějšími nebo 

hrubozrnnějšími typy stejného složení. 

V širším okolí se nenachází žádný mimořádně významný hlubinný zlom, ani 

se obdobná struktura nevyskytuje v jeho bezprostřední blízkosti.  
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Kvartérní uloženiny mají jenom omezený vývoj. Vesměs se jedná o svahové a 

fluviální sedimenty, převážně písčitého a štěrkovitého charakteru. Jejich mocnost 

nepřesahuje několik málo metrů. 

 

Obrázek 26 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Hrádek (SÚRAO, 2015) 

5.4.3 Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska náleží území k oblasti povodí Moravy. 

Hydrogeologická prozkoumanost je omezena pouze na svrchní část granitoidního 

masívu do hloubky prvních desítek metrů. Přípovrchovou zónu zvětrávání granitů 

lze celkově označit jako prostředí se slabou průlinovo-puklinovou propustností s 

lokálním, mělkým oběhem podzemní vody. Podle velikosti hydraulických parametrů 

a vzhledem k jeho plošnému vývoji nedochází ve svrchním kolektoru k 

významnějším akumulacím podzemní vody.  

Hydrogeologická charakteristika hlubších zvodní z hloubek větších než 50 m 

v oblasti Rohozná je založena na isolovaných údajích bez vzájemných souvislostí. 

Nejhlubší vrt s použitelnými údaji je hluboký 90 m. Z hlediska hydrogeologických 

vlastností horninového prostředí lze lokalitu hodnotit pouze na základě informací 

mělké zvodně zvětralinového pásma. Z pohledu ochrany podzemních vod je tato 
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oblast charakterizována jako území s malým zvodněním a nízkým využitelným 

množstvím podzemní vody.  

5.5 Magdaléna 

Průzkumné území Magdaléna je situováno zhruba mezi obcemi Nadějkov, 

Jistebnice, Božetice a Padařov. Uvnitř území se nachází obce: Hronova Vesec, 

Petříkovice, Zvěstonín, Pohoří, Brtec, Svoříž, Radihosť, Božejovice, Drahnětice, 

Jezviny a Padařov. Obce leží v Jihočeském kraji, v území okresů Písek a Tábor. 

Průzkumné území má tvar pravoúhlého šestiúhelníku o výměře 23,6 km2 (obr. 27). 

 

Obrázek 27 Lokalita Magdaléna (SÚRAO, 2009) 

5.5.1 Fyzicko-geografické poměry 

Z geomorfologického hlediska patří zájmová oblast k provincii Česká 

vysočina, soustava Česko – moravská soustava, podsoustava Středočeská 

pahorkatina, celek Vlašimská pahorkatina. Jižní část území spadá do celku Táborská 

pahorkatina. Převážná část území náleží do podcelku Votická vrchovina. Na jihu 

částečně zasahuje podcelek Soběslavská pahorkatina (Demek a kol., 1987). 

Jde o relativně členitou vrchovinu na granitoidech středočeského plutonu s 

erozně denudačním reliéfem. Hojné jsou strukturní hřbety a skalní tvary zvětrávání. 
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Nejvyšší body Jistebnické vrchoviny leží severněji od průzkumného území 

(Javorová skála 723 m, Čertovo Břemeno 714 m). K významným bodům lokality 

přesahujícím 600 m patří Smrčí (645 m n/m), Sv. Magdaléna (636 m n/m) a 

Pahrbek (627 m n/m). 

Středočeský pluton v širším zájmovém území vytvořil středně výrazně 

zvlněnou krajinu z větší části odlesněnou, s drobnějšími lesními celky na temenech 

či svazích dílčích návrší, mozaikovitého rázu. Je středně hustě osídlená, bez větších 

průmyslových komplexů. Zemědělsky se využívají chudé písčité půdy na eluviálních 

zvětralinách a hlínách granitoidního podkladu. 

Celý širší prostor spadá do povodí Vltavy, většina území do podpovodí 

Lužnice. Nejvýznamnějším vodohospodářským vodním tokem je Smutná. Z 

menších toků zasahujících do prúzkumného území je třeba zmínit Cedron, Oltyňský 

potok, Olší, a Jezvínský potok.  

Klimatické charakteristiky zájmového území odpovídají mírně teplé oblasti. 

5.5.2 Geologické a tektonické poměry 

Podle regionálně-geologického členění Českého masivu (Mísař a kol., 1983) 

jsou horninové komplexy zájmového území součástí regionálního celku 

středočeského plutonického komplexu a moldanubika. 

Hlavními horninovými typy středočeského plutonu jsou granitoidy až 

syenitoidy milevského a táborského plutonu. Durbachity (melanokratní odrůdy 

syenitu) typu Čertova břemene budují tzv. milevský pluton. Hornina je tmavošedá 

až šedočerná, s porfyrickými vyrostlicemi K-živce a se středně zrnitou základní 

hmotou složenou zejména z biotitu, amfibolu a plagioklasu. Typ Čertova břemene 

obsahuje místy dosti hojné enklávy mafických magmatických hornin 

centimetrových až metrových rozměrů. 

Moldanubikum buduje jižní část zájmového území, dále vystupuje v 

drobných uzavřeninách a reliktech pláště v oblasti středočeského plutonu. 

Zastoupením petrografických typů i celkovým množstvím pestrých vložek odpovídá 

jeho severnější část pestré jednotce sušicko-votické, k níž je v souladu s údaji z 

okolních oblastí zařazováno. Jižně od pestré skupiny vystupují horniny skupiny 
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monotónní. Hranici mezi oběma skupinami nelze spolehlivě vymezit, protože nebyla 

zjištěna dostatečná kritéria k rozlišení pararul obou skupin v této oblasti. 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny svahovými uloženinami, sprašovými 

hlínami, splachovými a fluviálními sedimenty. Mají však na území jen malý rozsah 

v podobě denudačních reliktů. Výskyt kvartérních sedimentů byl ovlivněn 

geomorfologickými jevy a antropogenní činností. 

Recentní tvorba vodních nádrží a s tím související změny spádových křivek toků 

měly za následek vyšší akumulaci fluviálních a splachových sedimentů. V rámci 

zájmového území byly identifikovány dva hlavní směry extenzních puklin a zlomů: 

 Dominantní systém křehkých struktur ve směru V-Z (80-100°) je velmi často 

intrudován žilami leukogranitů.  

 Méně výrazný a podstatně mladší je systém křehkých struktur ve směru S-J 

(170-200°) který predisponoval část říčních a potočních údolí.  

Geologická mapa území Magdaléna a jejího širšího okolí je znázorněna na obr. 28. 

 

Obrázek 28 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Magdaléna (SÚRAO, 2015) 
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5.5.3 Hydrogeologické poměry 

Z aspektu hydrogeologie náleží území k Oblasti povodí Vltavy, Krystalinikum 

v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (v oblasti vymezené obcemi Kvášňovice-Maňovice-

Defurovy Katany) a Lomnice a Otava od Lomnice po ústí; Krystalinikum v povodí 

Střední Vltavy (ve zbývající části území). 

Hydrogeologická prozkoumanost průzkumného území Magdaléna je 

vymezena pouze na svrchní část granitoidního masívu do hloubky prvních desítek 

metrů. Nejhlubší vrt s použitelnými údaji je hluboký 56 m. Přípovrchovou zónu 

zvětrávání granitů lze celkově označit jako prostředí s kombinovanou průlinovo-

puklinovou propustností.  

5.6 Čertovka 

Průzkumné území Čertovka je umístěno mezi obcemi Lubenec, Vítkovice, 

Malměřice, Blatno a Tis u Blatna. Zhruba 80 % území se nachází v Ústeckém kraji, 

okres Louny, zbytek v Plzeňském kraji, okres Plzeň – sever. Uvnitř průzkumného 

území se nalézají dvě obce, Tis u Blatna a Ležky. Průzkumné území má tvar 

nepravidelného šestiúhelníku o výměře 29,1 km2 (obr. 29). 

 

Obrázek 29 Lokalita Čertovka (SÚRAO, 2009) 
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5.6.1 Fyzicko-geografické poměry 

Podle geomorfologického členění dle Demka a kol. (1987) je zájmové území 

součástí celku Rakovnické pahorkatiny, podcelku Žihelské pahorkatiny a 

geomorfologického okrsku Rabštejnská pahorkatina. 

Povrch území je plochý, parovinný, s mělkými úvalovitými depresemi. 

Pahorkatina vznikla na proterozoických metamorfovaných a magmatických 

horninách. Tvoří hrásťovou kru s nejvyššími kótami Kanešův kopec (632 m n/m), 

Žebrák (621 m n/m) a Čertovka (587 m n/m). Zájmové území je na východě omezeno 

zlomovým svahem, východní okraj území je již součástí Žihelské brázdy.  

Mocnost zvětralinového pláště, písčitých eluvií a hlinito-písčito-kamenitých 

deluvií v náhorní oblasti je 0,5 – 2 m. Pouze v některých tektonicky modifikovaných 

zónách a ve spodních částech okrajových svahů může dospět k 5 m. Dosah silnějšího 

povrchového navětrání granitů se odhaduje do hloubky 10 m. 

Lokalita zahrnuje pouze horní, pramenné části místních vodních toků. Jižní 

část území je odvodňována řekou Berounkou, severní část spadá do povodí Ohře. 

Stálé vodní toky protékajících územím jsou Struhařský, Tiský a Balkovský potok. 

Klimatické charakteristiky zájmového území odpovídají mírně teplé oblasti. 

5.6.2 Geologické a tektonické poměry 

Průzkumné území se z regionálně-geologického hlediska (Mísař, 1983) 

nachází na SZ okraji bohemika, které je tvořeno metasedimentárními horninami 

proterozoického stáří. Intenzita všech fází metamorfní přeměny je relativně nízkého 

stupně (facie zelených břidlic až spodní amfibolitové za nízkého tlaku a teploty). 

Intenzita metamorfózy mírně stoupá od JV k SZ. Do komplexu metasedimentů byly 

vmístěny peraluminické biotitické granitoidy tiského a čistecko-jesenického plutonu 

v období svrchního kambria a svrchního devonu. Mezi poslední intruzivní sekvence 

patří žilné leukogranitové horniny (aplity a porfyry) a výrazně mladší bazické 

vulkanity z období kenozoika. 

Mezi hlavní horninové litologie (obr. 30) průzkumného území patří: 

 slabě metamorfované fylity a svory neoproterozoického stáří; 
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 tepelské krystalinikum - granitoidní horniny (kambrium); 

 jílovce, prachovce, arkózy, pískovce a slepence kladensko-rakovnické a 

žihelské pánve (karbon-perm); 

 alkalické bazaltoidy doupovského komplexu (oligocén); 

 sedimentární pokryv kvartérního stáří. 

Pokryvné kvartérní útvary jsou v rozsahu širšího okolí průzkumného území 

reprezentovány fluviálními terasovými štěrkopísky říčních toků Střely, Malé Střely 

a Velké Trasovky, dále eluviálními sedimenty, deluviofluviálními sedimenty a 

výplavovými kužely, diluviálními uloženinami na úpatí mírných svahů, 

deluvioeolickými sedimenty zastoupenými přemístěnými sprašovými hlínami, a v 

omezené míře antropogenními uloženinami. 

 

Obrázek 30 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Čertovka (SÚRAO, 2015) 

 

5.6.3 Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologie náleží území k Oblasti Povodí Vltavy (povodí 

Berounka - Střela a Berounka od Střely po Rakovnický potok; Krystalinikum, 

proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky) a k Oblasti Povodí Ohře a 
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Dolního Labe (povodí Ohře - Libocký potok a Ohře od Libockého potoka pod 

Chomutovku; Rakovnická pánev).  

Nejhlubší vrt s použitelnými daty je hluboký 150 m. Přípovrchovou zónu 

zvětrávání lze celkově označit jako prostředí s kombinovanou průlinovo-puklinovou 

propustností. K významnějším akumulacím podzemní vody v oblasti nedochází.  

5.7 Horka 

Průzkumné území Horka se nachází mezi obcemi Oslavice, Osové, Budišov, 

Nárameč, Rudíkov a Vlčatín v kraji Vysočina. Uvnitř průzkumného území se nachází 

obce: Osové, Rohy, Vlčatín, Oslavička, Hodov a okrajově také Budišov. Průzkumné 

území má tvar nepravidelného pětiúhelníku o výměře 28,7 km2 (obr. 31). Dotčené 

obce se nachází na území okresu Třebíč a Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. 

Pro uvedené obce jsou správními obvody obce s rozšířenou působností města 

Třebíč a Velké Meziříčí. 

 

Obrázek 31 Lokalita Horka (SÚRAO, 2009) 

5.7.1 Fyzicko-geografické poměry 

Podle geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) je zájmové území 

součástí Velkomeziříčské pahorkatiny. Širší území má kupovitý reliéf s tvary 
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zvětrávání a odnosu na podloží. Nejvyšší kótou je Hodovská horka (581 m n. m.). 

Nejnižší místa v rámci území dosahují cca 460-470 m n. m. 

Z geomorfologického hlediska je pro širší okolí lokality Horka typické 

nepravidelné střídání sníženin a vyvýšenin. Území se vyznačuje relativně 

zarovnaným reliéfem. Současný povrch vytváří mírně vyvýšenou, zvlněnou krajinu 

s převahou odlesněných, zemědělsky obhospodařovaných pozemků na mělkých, 

chudých, písčitých půdách, s ojedinělými hlouběji zaříznutými údolími, drobnými 

remízky či s menšími až středně velkými lesními celky na terénních návrších nebo 

na svazích údolí. Na dílčích elevacích jsou časté balvanité rozpady horniny. 

Pokryvné útvary mají na území malý rozsah a jsou zpravidla vázány na plošně 

omezené výskyty v podobě denudačních reliktů. Výskyt kvartérních sedimentů byl 

ovlivněn geomorfologickými jevy a antropogenní činností.  

Vrcholovou částí zájmového území prochází rozvodnice mezi povodími řek 

Oslavy a Jihlavy. Jižní část polygonu je odvodňována řekou Jihlavou, severní část 

jejím levostranným přítokem - Oslavou. Z vodních toků v území pramení nebo jím 

protékají: Oslavička, Mařek, Kundelovský potok a Mlýnský potok. V území se 

nachází několik menších rybníků a vodních nádrží (Benetínský, Ambrožův, Oborný, 

Oslavičský, Hodovský, Perný a Podstránský).  

Klimatické charakteristiky zájmového území odpovídají mírně teplé oblasti. 

5.7.2 Geologické a tektonické poměry 

Podle regionálně-geologického členění Českého masivu (Mísař a kol., 1983) jsou 

horninové komplexy zájmového území součástí regionálního celku moldanubika. V 

širším okolí průzkumného území (obr. 32) se nachází horniny tří geologických 

jednotek, a to: 

 horniny třebíčského plutonu (durbachity), které tvoří horninové podloží 

průzkumného území, 

 horniny strážeckého moldanubika (migmatity, migmatitizované pararuly, 

amfibolity), 

 kvartérní uloženiny (svahové a říční sedimenty). 
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Třebíčský pluton variského stáří 340 Ma (Holub a kol., 1997) je mělce uložené 

tabulární těleso trojúhelníkovitého tvaru a svou rozlohou (cca 540 km2) patří k 

největším ultradraselným plutonům na světě. Intruze plutonu je spjata s 

moldanubickou zónu variského orogénu (Holub a kol., 1997). 

Obecně nejvíce rozšířeným horninovým typem jsou durbachity - typ Čertovo 

břemeno. Charakteristickým znakem jsou zvýšené obsahy MgO a K2O a dalších 

prvků zejména Cr, Ni, Cs, Th, U. Durbachitické horniny vznikly pravděpodobně 

míšením anomálních plášťových magmat se spodnokorovými taveninami 

granitického složení (Holub a kol., 1997). 

Kontakty hornin třebíčského plutonu s okolními horninami moldanubika jsou 

značně variabilního charakteru. Západní a východní okraj plutonu vykazuje 

souhlasnou orientaci intruzivních kontaktů plutonu a hornin moldanubika. 

Charakteristickým znakem je prstovité pronikání intruzivních hornin podél ploché 

metamorfní foliace a tavení okolních metamorfitů. V severní části plutonu (v oblasti 

styku třebíčského plutonu s horninami strážeckého moldanubika) jsou pak 

intruzivní kontakty strmé a diskordantní ve vztahu k regionální tektonometamorfní 

stavbě.  

 

Obrázek 32 Geologická mapa širšího okolí průzkumného území Horka (SÚRAO, 2015) 
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5.7.3 Hydrogeologické poměry 

Hodnocené území náleží k oblasti povodí řeky Morava. Hydrogeologická 

vrtná prozkoumanost třebíčského masivu je nízká a nerovnoměrná. Většina 

hydrogeologických objektů postihuje pouze kvartérní pokryv nebo zvětralinový plášť 

s hloubkovým dosahem většinou nepřesahujícím 10 m. Průzkum hlubších partií 

dané geologické struktury prakticky nebyl prováděn.  
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6 ZÁVĚR 

V České republice jaderná energetika a drobní původci vyprodukují ročně 

přibližně 450 tun nízko a středněaktivních odpadů. Obě naše jaderné elektrárny 

Dukovany a Temelín vyprodukují necelých 100 tun vyhořelého jaderného paliva za 

rok, které řadíme do vysokoaktivních odpadů. 

Za 30 let provozu českých jaderných elektráren vznikne okolo 340 tun 

vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a je nutnost tento odpad 

bezpečně uložit. Celosvětově panuje shoda, že nejbezpečnějším řešením je ukládání 

do hlubinného úložiště, opatřeného násobnou inženýrskou a geologickou bariérou. 

Již několik let probíhá výzkum na vyhledání lokality pro výstavbu hlubinného 

úložiště v České republice. Jedná se o dlouhodobý proces, neboť výsledná lokalita 

musí splňovat ta nejpřísnější kritéria. Lidé žijící v okolí úložiště se nesmí cítit 

ohroženi a společnost SÚRAO respektuje jejich zájem a posiluje aktivní spoluúčast 

dotčených obcí v tomto procesu. 

Černobylská havárie roku 1986 celosvětově negativně ovlivnila smýšlení 

ohledně jaderné energetiky a tato skutečnost je patrná i v dnešní době, kdy spousta 

zemí postupně uzavírá jaderné reaktory. Ovšem pro budoucí vývoj a pro 

celosvětovou energetickou stabilitu je energie získávána z jádra důležitá. Je zřejmé, 

že v budoucnu bude stoupat cena nerostných surovin a bude snaha zpomalovat 

klimatické změny naší planety, tím se bude pomalu zvyšovat spotřeba jaderné 

energie.  
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