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Anotace: 

Vznik a nakládání s radioaktivním odpadem s sebou přináší značná rizika  

z hlediska zdravotního i environmentálního s dalekosáhlými důsledky. V prvních fázích 

využívání jaderné energie k mírovým účelům však jeho likvidace nebyla nijak regulována, 

což se v posledních desetiletích výrazně změnilo. Tato práce podává charakteristiku 

radioaktivního odpadu, jeho původce a zdroje, ale také nakládání s ním na základě české 

legislativy. Popisuje zejména situaci kolem budování hlubinného úložiště radioaktivního 

odpadu, pro které je v současnosti vytipováno sedm lokalit. Všechny tyto lokality mají 

jedno společné, a to je odpor místních samospráv a obyvatel proti realizaci úložiště. 

 

Klíčová slova: aktivita, bezpečnost, ionizující záření, jaderná zařízení, radioaktivita, 

radioaktivní odpad, úložiště, uvolňovací úroveň 

 

Summary: 

The creation and management of radioactive waste brings with it significant risks in terms 

of health and the environmental with far-reaching consequences. In the early stages of the 

use of nuclear energy for peaceful purposes, but its closure was not regulated, which has 

changed significantly in recent decades. This work serves the characteristics of radioactive 

waste, the originator, and resources, but also dealing with it on the basis of the Czech 

legislation. Describes, in particular, the situation around the building to the underground 

storage of radioactive waste, which is currently selected seven sites. All of these sites have 

one thing in common, and that is the resistance of the local authorities and the population 

against the realization of the storage. 
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1 ÚVOD A CÍL 

Radioaktivní odpad je ze své podstaty velmi nebezpečný, ovšem při dodržení 

všech bezpečnostních podmínek je v dnešní době nebezpečnější časté vyšetření rentgenem  

v nemocnici, než úložiště radioaktivního odpadu za domem. V poslední době se vedou 

poměrně vášnivé diskuze o vytipovaných lokalitách úložišť a právě v nich se odehrávají 

větší či menší dramata. Obecně jsou obyvatelé těchto lokalit proti záměru státu, 

zastupovaného v tomto případě Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO), 

vybudovat na jejich území takové zařízení. Obavy jsou především z možného působení 

ionizujícího záření, resp. z toho, že toto záření bude i přes bezpečnostní opatření 

prostupovat ochrannými vrstvami a ovlivňovat jednak životní prostředí, především  

ale zdravotní stav obyvatel, i když se vlivy záření třeba neprojeví hned, ale i například  

v dalších generacích. 

Hlavním cílem této práce je podat charakteristiku radioaktivního odpadu  

a stávající způsoby nakládání s ním z pohledu platné legislativy. Dílčím cílem práce  

je popsat nejvýznamnější producenty - původce radioaktivního odpadu. V kapitolách  

o stávajících způsobech nakládání s radioaktivním odpadem je dalším dílčím cílem 

charakterizovat především zásady bezpečnosti nejen vlastního ukládání a skladování,  

ale i celkovou logistiku a rovněž věnovat pozornost problematice vybudování hlubinného 

úložiště vysoko-aktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. 
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2 RADIOAKTIVNÍ ODPAD 

Radioaktivitu jako schopnost určitých atomových jader vysílat ionizující záření 

objevil a definoval na základě zkoumání solí uranu Henri Becquerel již v roce 1896. 

Podstatu tohoto jevu ale objasnili až manželé Sklodowští, když prováděli podobné 

výzkumy se smolincem, tedy rudou uranu. V roce 1898 pak Frederik Soddy a Ernest 

Rutherford definovali radioaktivitu jako jev samovolného rozpadu atomových jader.  

O další dva roky později, v roce 1900, objevil francouzský chemik Paul Villard hlavní tři 

druhy ionizujícího záření - α (alfa), β (beta) a γ (gama). Zatímco záření alfa (kladně nabité 

částice jader hélia o dvou protonech a dvou neutronech) a beta (proud elektronů se 

záporným nábojem nebo proud pozitronů s kladným nábojem) má částicovou podobu, 

záření gama neobsahuje částice, ale je vyzařováno v podobě proudu fotonů jako 

elektromagnetického vlnění, jímž se vyrovnávají rozdíly v energetických stavech 

atomového jádra. [1] [2] 

Ionizující záření v podobě radioaktivity je zcela přirozenou součástí vesmíru  

i našeho světa a dá se říci, že je vlastně všude kolem nás, ať už v podobě kosmického 

záření, nebo v přírodních i uměle vytvořených materiálech, organickou hmotu nevyjímaje. 

Přirozené, přírodní zdroje ionizujícího záření, tvoří tzv. přírodní pozadí. [3] 

Přírodních zdrojů záření je několik. Je to jednak již zmíněné kosmické záření, 

jehož zdrojem je především Slunce, ale i kosmický prostor v naší galaxii, ale i mimo ni. 

Hodnoty kosmického záření jsou při povrchu Země nižší a rostou s nadmořskou výškou. 

Zdrojem gama záření jsou prvky a jejich radioaktivní izotopy, zejména uran, thorium  

a draslík 
40

K. Z toho vyplývá, že například stavební materiály jsou mírně radioaktivní, 

neboť se těží ze Země, ve které jsou v horninách uvedené prvky sice v malých 

koncentracích, zato však celkem rovnoměrně rozloženy. Draslík 
40

K je ale obsažen  

i v pitné vodě a protože samotný draslík je jedním ze stavebních kamenů biologické 

podstaty (flory i fauny), u vyšších živočichů zejména svaloviny, dochází k tzv. vnitřnímu 

ozáření. Do ovzduší se pak dostává dceřiný produkt uranu - radon, který se při uvolňování 

z povrchových vrstev zemské kůry dostává do atmosféry. Radon sice není nijak stabilní, 

ale rozpadá se na další atomy, které jsou rovněž zdrojem ionizovaného záření. [4] 

V rámci využívání jaderné energie existují i umělé zdroje záření. Mezi 

nejvýznamnější patří lékařské aplikace, především v oblasti diagnostiky, ale i při léčbě 
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nádorových onemocnění. Armády zemí s jadernou výzbrojí uskutečňují pokusy  

s jadernými zbraněmi. Spad z těchto pokusů je také nezanedbatelným zdrojem radiace. 

Nelze samozřejmě vynechat jaderný průmysl, především energetiku, ale i ostatní 

průmyslové provozy, stavebnictví a výzkumná zařízení, i když například jaderné elektrárny 

vypouštějí minimální množství radioaktivního záření. 

Pro aktivitu ionizujícího záření byla stanovena jednotka becquerel (Bq). Jednotka 

byla nazvána podle objevitele ionizujícího záření (přirozené radioaktivity), francouzského 

vědce Henri Becquerela (1852 – 1908), nositele Nobelovy ceny za fyziku (1903). 

Bq vyjadřuje počet jaderných přeměn za jednu sekundu ve vztahu k hmotnosti či objemu 

subjektu. Například lidské tělo vyzařuje několik tisíc těchto jednotek za sekundu.  

Pro stanovení intenzity záření se používá sievert, resp. vzhledem k velikosti základní 

jednotky milisievert (mSv), případně mikrosievert (μSv) za časovou jednotku, zpravidla za 

hodinu. 

V souvislosti s rozvojem jaderné fyziky rostlo i využívání energetického 

potenciálu jaderných reakcí. Z toho plynul sice nepříjemný, ale v podstatě nevyhnutelný 

vedlejší účinek v podobě radioaktivního odpadu, který je v zákoně č. 263/2016, atomový 

zákon, v platném a účinném znění, definován jako "předměty nebo zařízení obsahující 

radionuklidy nebo jimi kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití." Ovšem ne 

každý odpad, který vykazuje známky zdroje ionizujícího záření (ZIZ) je nutno považovat 

za radioaktivní odpad (RAO). Rozhodujícím faktorem je hodnota zprošťovací úrovně  

v případě držby zdroje ionizujícího záření jednou osobou, anebo uvolňovací úrovně  

v ostatních případech, zejména při produkci institucionálního RAO a vyhořelého jaderného 

paliva. [5] [6] 

Aby byla látka či předmět klasifikována jako radioaktivní odpad, musí splňovat tři 

základní podmínky. První je obsah radionuklidů, a to v takové míře, že překračuje 

zprošťovací nebo uvolňovací úrovně. Druhou podmínkou je využitelnost takových látek  

či předmětů, tzn., že pro ně není další využití či se neplánuje. Vlastník takového odpadu 

pak musí výslovně prohlásit předmět či látku za odpad, což je poslední, třetí podmínka. 
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2.1 Druhy radioaktivního odpadu 

Radioaktivní odpady lze členit na druhy podle různých kritérií. Nejběžnější 

základní rozlišení je podle fyzikální vlastnosti - skupenství. Podle toho se rozlišují odpady 

pevné, kapalné a plynné. 

Pokud na vzdálenost 0,1 m je u pevných částic materiálu gama záření vyšší  

než 7,74 x 10
-9 

C/kg. h nebo hodnota beta záření převyšuje 7,4 x 10
-4 

Bq/kg, jedná se o 

pevný radioaktivní odpad. [4] 

Kapalné odpady vznikají především jako chladicí směsi v primárních okruzích 

chladicích zařízení, v jaderných elektrárnách pak je takovým odpadem voda z nádrží  

s jaderným palivem, dále pak z drenáží a ze sanitárních smyček. Hodnota pro klasifikaci 

kapaliny jako radioaktivního odpadu je větší než 37 Bq/l. 

Na životní prostředí mají ale největší vliv plynné radioaktivní odpady, vznikající 

především v systémech vzduchotechniky provozů, kde se pracuje s ionizujícím zářením. 

Do ovzduší pak unikají vzácné plyny, plynné izotopy jodu, radioaktivní aerosoly a izotopy 

tritia 3 a izotop uhlíku 
14

C. 

Stanovení skupenství pro klasifikaci odpadu jako radioaktivního je ale jen jedním 

z kritérií hodnocení. Kromě toho se radioaktivní odpady klasifikují podle doby životnosti 

radionuklidů jako přechodné (s poločasem rozpadu nižším než 1 rok), krátkodobé  

(s poločasem rozpadu 1 - 30 let) a odpady s poločasem rozpadu nad 30 let, označované 

jako dlouhodobé. 

Svou roli hraje také celkový obsah radionuklidů a z toho vyplývající aktivity 

ionizujícího záření. Blíže o této problematice v následující podkapitole. [7] 

Kromě ionizujícího záření vyzařuje radioaktivní odpad rovněž tepelnou energii  

a tak bez významu není ani třídění podle tepelného výkonu. Toto třídění je důležité 

zejména z logistického hlediska, kdy je nutno zvolit vhodný způsob skladování, transportu 

či ukládání. Hranicí mezi střední a vysokou tepelnou aktivitou je hodnota 2 kW/m
3
. 

V přírodě se vyskytuje největší množství radionuklidů, vyzařujících záření alfa, 

případně beta. Gama záření se ve volné přírodě vyskytuje v minimálním množství, 

nejvýznamnějšími zdroji jsou gama-aktivní materiály a odpady, obsahující umělé a uměle 

vyrobené radionuklidy. 
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Dalšími kritérii členění radioaktivních odpadů jsou kritičnost, hodnotící obsah 

štěpitelných materiálů, povrchová kontaminace radioaktivních odpadů nebo dávkové 

faktory relevantních radionuklidů, hodnotící vliv na člověka, které hrají největší roli  

při stanovení bezpečnosti uložení. Hodnotí se také lisovatelnost, těkavost, hořlavost,  

při které se odpady dělí na spalitelné a nespalitelné a rozpustnost (rozpustné, nerozpustné)  

a mísitelnost. [6] 

Radioaktivní odpady mají ale také své chemické a biologické vlastnosti.  

Z chemických vlastností je důležité hodnotit odpady z hlediska jejich korozivity, obsahu 

organických látek, jejich reaktivity, hořlavosti, případné tvorby plynů, agresivity a sorpční 

vlastnosti radionuklidů. Biologické vlastnosti se hodnotí především u odpadů  

ze zdravotnických zařízení, výzkumných pracovišť a pracovišť nukleární medicíny  

a to z hlediska infekčního nebezpečí a schopnosti rozkladu obsažených organických 

složek. 

2.2 Klasifikace radioaktivního odpadu 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy 

Agency, IAEA) byla založena v roce 1957 a sídlí ve Vídni. Česká republika se k agentuře 

připojila v roce 1993. Od šedesátých let minulého století tato agentura pracovala  

na sjednocení klasifikace radioaktivních odpadů. V roce 2008 vydala IAEA zatím poslední 

dokument, který přináší určité modifikace minulých schémat z hlediska změn v hodnocení 

bezpečnosti úložišť radioaktivního odpadu. Dokument obsahuje definici šesti kategorií 

radioaktivních odpadů, ovšem národním orgánům jednotlivých zemí ponechává pravomoci 

a odpovědnost za stanovování limitních podmínek. 

Podle IAEA se radioaktivní odpady klasifikují podle aktivity na odpady,  

které je možno potenciálně uvést do životního prostředí, pro které nejsou žádní omezení, 

odpady nízko a středně aktivní s minimálním vznikem rozpadového tepla, které je možno 

spolu s nízko a středně aktivními odpady krátkodobými (tedy s poločasem rozpadu  

do 30 let a aktivita radionuklidů není vyšší než 4000 Bq/g) ukládat do přípovrchových 

úložišť. Do hlubinných úložišť je pak zásadně nutno ukládat radioaktivní odpad,  

který přesahuje limity pro přípovrchová úložiště a přeměnné teplo představuje hodnotu 

vyšší než 2 kW/m
3
.
 
[8] 
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Charakteristika jednotlivých tříd radioaktivního odpadu podle uvedeného 

dokumentu IAEA je tedy podána v následujícím textu. [8] 

Odpady o radioaktivitách nižších než uvolňovací úrovně - uvolňovací úroveň 

umožňuje umístit odpady do životního prostředí bez omezení, kontaminace okolí v odpadu 

obsaženými radionuklidy je více méně zanedbatelná a hodnota roční dávky na jednotlivce 

nepřekračuje 0,01 mSv. Dá se říci, že tyto odpady jsou z hlediska ionizujícího záření 

neradioaktivní. Tato kategorie je uvedena pouze v souvislosti s konzistencí s nově 

připravovanou klasifikací IAEA. Označují se zkratkou OUÚ. 

Přechodné (velmi krátkodobé) odpady (PŘO) je možné skladovat po dobu 

několika let do vymření a následně je pak uvést do životního prostředí. Obsahují 

krátkodobé radionuklidy s poločasem rozpadu (přeměny) do 100 dnů. [6] 

Velmi nízko aktivní odpady lze ukládat na skládky s režimem řízených skládek  

i bez bariérových systémů spolu s OUÚ a PŘO. Takovým odpadem je například vytěžená 

hlušina při těžbě radioaktivních materiálů a surovin, obsahující přirozené radionuklidy. 

Dalším příkladem je i beton ze zdiva jaderných elektráren.  

Pokud jsou aktivity ionizujícího záření v odpadu vyšší než uvolňovací a současně 

obsahují omezené množství dlouhodobých radionuklidů, kde hodnota povrchové efektivní 

dávky nepřesahuje 2 mSv/h, lze hovořit o nízko aktivních odpadech (NAO). Takový odpad 

již ale vyžaduje poměrně důkladnou izolaci v přípovrchovém úložišti, opatřeném 

inženýrskými bariérami, nejčastěji na povrchu nebo v úložišti do 30 m pod povrchem. 

Kontrola je nutná po dobu několika let. 

Středně aktivní odpady, vyžadující podstatně vyšší stupeň kontroly a také izolace 

od okolního prostředí, i když není třeba zajišťovat odvod přeměnného tepla. Tyto odpady 

zpravidla obsahují dlouhodobé radionuklidy s takovou dobou přeměny, resp. s takovou 

dobou aktivity, že nelze na takové období odhadnout či zajistit institucionální dohled. 

Odpad již vyžaduje zvláštní režim a uložení do hlubinného úložiště v řádu stovky metrů 

pod povrchem. Označujeme je zkratkou SAO. [6] 

Vysoce aktivní odpady (VAO) se vyznačují vysokým obsahem dlouhodobých 

radionuklidů a také vysokými hodnotami přeměnného tepla. Tato kritéria splňuje 

především vyhořelé jaderné palivo, případně i odpady z přepracování. Zde je nutno 
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přikročit k uložení v řádu stovek metrů pod povrchem za podmínky vysoké geologické 

stability úložiště. [6] 

Takto stanovená klasifikace má několik úskalí. Především jde  

o to, že radionuklidy v odpadech mívají nejrůznější vlastnosti, od míry uvolňovacích 

aktivit, přes skupenství, chemické a biologické dispozice, charakter a intenzitu záření  

i jeho druh atd. 

2.3 Původci radioaktivního odpadu 

Radioaktivní odpady rozdělujeme podle místa vzniku a původu na dvě hlavní 

skupiny - odpady z jaderné energetiky a odpady institucionální. 

Všeobecně vnímá veřejnost jako hlavní zdroj radioaktivního odpadu tzv. vyhořelé 

jaderné palivo. Pravdou ovšem je, že právě vyhořelé jaderné palivo radioaktivním 

odpadem ani ve smyslu zákona není. Radioaktivní odpad vzniká až při jeho zpracování. 

Stejně tak pravdou zůstává, že současné technologie na zpracování vyhořelého jaderného 

paliva jsou velice nákladné a samotné zpracování takto "vytěženého" paliva se odkládá  

na pozdější dobu. Do jisté míry lze mínění veřejnosti pochopit, protože vysoce radioaktivní 

odpad se ukládá do úložišť spolu s vyhořelým jaderným palivem za přísných 

bezpečnostních opatření a veřejnost si i vyhořelé jaderné palivo tedy spojuje s výrazem 

radioaktivní odpad. [9] 

Radioaktivní odpad ale vzniká při výrobě palivových článků jaderných elektráren, 

a to ve všech skupenstvích - pevném, kapalném i plynném. Do značné míry je produkce 

toho kterého skupenství radioaktivního odpadu odvislá od použitých technologií. Pevné 

radioaktivní odpady představují převážně konstrukční prvky samotného reaktoru. 

I když radioaktivní odpad z jaderné energetiky představuje objemově pouze  

10 % všech radioaktivních odpadů, zaplňuje ale současně plných 90% aktivity takových 

odpadů díky své vysoké radioaktivitě, samotné vyhořelé jaderné palivo pak činí pouhé 

1 % z celkového objemu radioaktivních odpadů. [10] 

Institucionální radioaktivní odpad produkují především zdravotnická zařízení  

a výzkumná pracoviště, využívající radionuklidových zářičů. Především zdravotnická 

zařízení jsou významným zdrojem radioaktivního odpadu a to v rozmanité formě. Nejde 

jen o rentgenové desky, ale celá radiodiagnostická pracoviště a samozřejmě zdravotnický 
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materiál a zdravotnické prostředky denní potřeby, jako jsou rukavice, tampony, roušky 

apod., včetně chirurgických nástrojů. Podobně kromě radiodiagnostiky jsou na tom  

i pracoviště radioterapie a u obou jsou to pak nezbytná technická zařízení a jejich 

příslušenství, jako jsou filtry ve vzduchotechnických systémech, spotřební materiál  

i stavební prvky. Procentuální rozdělení původců radioaktivního odpadu je zobrazeno  

v následujícím grafu v Obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1 Původci radioaktivního odpadu v ČR (převzato a upraveno) [11] 

Nelze pominout ani radioaktivní odpad, který nevzniká z uranového či jaderného 

průmyslu, ale jeho zdrojem jsou přírodní radionuklidy. Jejich aktivita ale překračuje 

povolený radiační limit. Původcem takového odpadu mohou být sklárny při zpracování 

sklářských písků, některé keramické materiály či fosfáty. Takové odpady se označují jako 

Naturally Occuring Radioactive Material - NORM. Pokud dojde k nahromadění 

koncentrace přirozených radionuklidů cestou technologického zpracování, pak takové 

odpady označujeme jako Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive 

Material - TENORM. Největšími producenty takového odpadu jsou především uhelné 

elektrárny a spalováním vzniklý popílek. [12] 

Za radioaktivní odpad se nepovažují ani zbytky po těžbě radioaktivních prvků  

či hornin, obsahujících radionuklidy. V České republice zbývá už jen poslední aktivní důl 

na uranovou rudu v Dolní Rožínce na Ždársku, kde se těží klasickou hornickou metodou. 

Vytěžená ruda se skladuje na haldách k dalšímu zpracování. Pro představu - v jedné tuně 

vytěžené uranové rudy je cca 1,5-2 kg uranu. Využíváme drcení a následné loužení 

uhličitanem sodným. Při něm se získává uran s atomovým číslem 238. Pro využití  

v jaderné energetice je ovšem třeba takový uran obohatit izotopem 
235

U. Toto obohacení 

zajišťuje pro Českou republiku převážně Rusko, v menší míře Kanada. Pevné odpady  

Původci radioaktivního odpadu v ČR 

  výzkum 56,3 % 

  medicína 38,7 % 

  průmysl 4,9 % 

  veřejné služby 0,1 % 



Wagnerová Michaela: Nakládání s radioaktivním odpadem  

9 

2017 

z tohoto technologického postupu jsou ve většině případů zařazeny do kategorie velmi 

nízko aktivních radioaktivních odpadů. [13] 

Podstatně horší je ale situace ve Strážském rudním bloku, zahrnujícím města 

Českou Lípu, Český Dub, Doksy a Liberec, který obsahuje uraninit, ningyoit, uranonosný 

zirkon a coffinit, což jsou uranové rudy. Poměrně složitá je tato oblast z hlediska 

geologického a hydrogeologického. Uranové rudy se vyskytují ve dvou hlavních  

vrstvách - cenomanské, (jejíž stáří se odhaduje na 96 - 92 mil. let), tvořené mořskými 

sedimenty a další turonské (88 - 92 milionů let) z jemných až středně zrnitých pískovců. 

Přestože těžba uranu, započatá v roce 1965 (v tomto roce vlastní těžba ještě 

nezačala, zahájilo se pouze hloubení první těžní jámy Sever), přičemž skutečná těžba byla 

zahájena až v roce 1971 jako klasická hornická těžba. Zakrátko se přešlo na princip ISL  

(In Situ Leaching), tedy chemickou těžbu nerostu. Je sice podstatně levnější, než klasická 

těžba hornická, její dopad na životní prostředí je ale devastující. Právě na příkladu těžby 

uranových rud metodou ISL lze pregnantně demonstrovat přístup komunistického režimu  

k ochraně životního prostředí. 

Princip je vlastně velice jednoduchý. Uranonosná vrstva je navrtána a do vrtů se 

postupně vtlačuje chemický roztok, schopný užitkovou složku ve vrstvě rozpustit. 

Následně se roztok čerpá zpět na povrch a dále se z něj vhodným technologickým 

postupem separuje užitková složka. Použité rozpouštědlo se regeneruje k dalšímu použití. 

Přes svou výhodnou cenu není hydrochemický způsob těžby nijak masivně využíván právě 

pro devastující dopady na životní prostředí. Ty lze ovšem eliminovat příslušnými 

opatřeními technicko-stavebního charakteru, která jsou ovšem sama o sobě dosti nákladná 

a podstatně redukují nákladovou výhodnost této metody. Přesto se využívá. Příkladem  

je důl Gunpowder Mammoth Mine v Austrálii, kde se z covellinu a chalkozinu získává 

měď. [12] [14] 

Jako hlavní suroviny při loužení rudy se používala kyselina sírová s oxidačními 

činidly, kterými byly manganistan draselný, kyselina dusičná, chlorečnan sodný a další  

a na výplachy vrtů se pak používala kyselina fluorovodíková. Chemicky vznikala 

sloučenina uranyldisulfát ([UO2(SO4)2]
2-

). V sorbčních komorách byl následně uran  

z roztoku odstraněn pomocí iontoměničů, po následném vymytí kyselinou dusičnou  

se vysrážel pomocí amoniaku do tak zvaného žlutého koláče (diuranát amonný, 
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UO2(NO3)2) jako výchozí suroviny pro výrobu paliva do jaderných elektráren Kyselina 

sírová je poměrně agresivní látka, která kromě uranonosných rud rozpouští i okolní 

horninu,  

takže výluh obsahoval mnoho dalších složek. 

Pro vlastní loužení bylo ale potřeba zřídit příslušné technologické zázemí, 

především místo, kde může loužení probíhat. Po prvním vyluhovacím poli, zřízeném  

v roce 1968, jich nakonec bylo zřízeno celkem 35 na ploše 7 km
2
 a vyvrtáno 9 800 vrtů, 

místy hlubokých až 220 m. Těmito vrty pak proudilo 4,1 milionu tun kyseliny sírové,  

přes 300 000 tun kyseliny dusičné, 112 000 tun čpavku, 26 000 tun kyseliny 

fluorovodíkové a 1 400 tun kyseliny chlorovodíkové. 

Hydrochemická těžba uranových rud byla zastavena ve Stráži až v roce 1996. Její 

následky jsou ale vskutku devastující. Loužicí směsi se nekontrolovaně vsakovaly  

do půdních vrstev a zasáhly především turonské zvodnění, čímž došlo k téměř nevratnému 

znehodnocení ložisek vysoce kvalitní podzemní vody. 

Při sanačních pracích, zahájených již v roce 1998, se stále ze zbytků loužicích 

směsí separuje uran. Přesto nelze považovat obsah vyluhovacích polí za radioaktivní 

odpad. Jednak jeho radioaktivita je na velice nízké úrovni, jednak je vlastně určen  

k dalšímu zpracování - zde tedy ve formě sanace. [15] 

2.4 Právní předpisy pro nakládání s radioaktivními odpady 

Právní předpisy, týkající se radioaktivního odpadu vycházejí především  

z mezinárodních smluv a ujednání o mírovém využívání atomové energie. Základním 

aktem, upravujícím tuto problematiku na mezinárodní úrovni bylo založení Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii v roce. 1957. V současné době se k podpisu dokumentů 

IAEA připojilo 159 členských zemí. Česká republika se stala členem v roce 1993  

v souvislosti s rozdělením Československa. 

V roce 2016 vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., 

který nahradí většinu ustanovení dnes již zastaralého zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb.  

a novela č. 264/2016 Sb., kterou se mění 13 souvisejících zákonů, nabyly účinnosti  

1. ledna 2017. [5] [16] [17] 
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Atomový zákon nemá návaznost jen na předpisy a směrnice Euratomu a IAEA, 

konkrétními předpisy radiační ochrany, včetně klasifikace radioaktivních odpadů se zabývá 

i Mezinárodní komise pro radiační ochranu ICPR (International Commission on 

Radiological Protection). Atomový zákon se věnuje organizačním a také ekonomickým 

aspektům, souvisejícím s nakládáním s radioaktivními odpady (tedy oblastmi mimo 

působnost Státního ústavu jaderné bezpečnosti). [18] 

Pro legislativní procesy je podstatný princip ALARA (tedy „as low as reasonably 

achievable“ tzn. „tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout“) charakterizující možnosti 

manipulace s radioaktivním odpadem, a to od jeho vzniku po zánik či deponování,  

přičemž vychází z toho, že radiační ozáření prakticky nelze vyloučit, ale předepsanými 

postupy lze dosáhnout rozumné míry. [19] 

Legislativa České republiky, týkající se jaderné energie, vychází z úmluv 

mezinárodního práva veřejného. Základním dokumentem, týkajícím se radioaktivních 

odpadů a vyhořelého jaderného paliva je Společná úmluva, uzavřená v roce 1997. Jejím 

smyslem je udržení vysoké úrovně bezpečnosti ve vztahu k negativním účinkům 

ionizujícího záření. Důležitým prvkem úmluvy je fakt, že se vztahuje pouze na nakládání  

s radioaktivními odpady, vzniklými při mírovém využití jaderných technologií.  

Tato Společná úmluva vychází z Vídeňské úmluvy za jaderné škody z roku 1963  

a z Římské smlouvy, kterou byl v roce 1957 založen samostatný právní subjekt,  

jehož úkolem je koordinovat mírové využití jaderné energie - Euratom. [20] 

Základem implementace mezinárodních úmluv, týkajících se nakládání  

s radioaktivním odpadem do českého právního systému je Směrnice Rady Evropské unie 

2011/70/Euratom. [21] 

Při nakládání s radioaktivními odpady je nutno zohlednit i další související právní 

normy, především:  

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

 v platném a účinném znění, [22] 

 zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném a účinném znění, [23] 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném znění, 

[24] 
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 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném a účinném znění. [25] 

 vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v platném a účinném znění. [26] 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 v platném a účinném znění. [27] 

 zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), v platném a účinném znění. [28] [29] 

V současné době se v souvislosti s nakládáním s radioaktivními odpady připravuje 

nová právní norma, která by měla upravit pravidla, práva a povinnosti, vztahující se 

k jaderným zařízením, speciálně k úložištím takového odpadu. Návrh věcného záměru 

zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních 

radioaktivních odpadů nyní probíhá připomínkovým řízením. Navrhovaný zákon by měl  

na jednu stranu stanovit povinnost státu vyžádat si stanovisko dotčených obcí mimo 

správní řízení ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném a účinném znění,  

ale počítá s tím, že tento proces bude aplikován, až v okamžiku, kdy budou vytipovány 

poslední dvě lokality. Současně stanovuje povinnost státu vyčkat výsledků případného 

referenda, pokud by bylo vyhlášeno. V připomínkovém řízení je ale návrhu ze strany obcí 

vytýkáno, že explicitně neřeší případ, kdy i v referendu vysloví obyvatelé nesouhlasné 

stanovisko. Návrh totiž počítá s nulitou takového stanoviska rozhodnutím Senátu,  

což je v rozporu jak s Ústavou ČR, tak s nálezem pléna Ústavního soudu z r. 2004. [30] 

[31] [32]. 

2.5 Kontrolní činnost 

Kontrolní činností obecně, tedy nejen v oblasti jaderných zařízení a zdrojů 

ionizujícího záření, ale i v oblasti radioaktivních odpadů, je pověřen Státní ústav jaderné 

bezpečnosti (SÚJB). Zcela zřejmé je, že při provozu jaderných zařízení vzniká rovněž 

radioaktivní odpad a tak kontrolní činnost SÚJB je většinou při jaderných zařízeních  

a zdrojích ionizujícího záření u jeho zdrojů, například v nukleární medicíně, zcela 

komplexní. [33] 

Kontrola se zaměřuje především na dodržování bezpečnostních limitních 

parametrů, stanovených příslušnými předpisy, rovněž v souvislosti s dodržováním 

provozních předpisů. 



Wagnerová Michaela: Nakládání s radioaktivním odpadem  

13 

2017 

Samotné nakládání s radioaktivními odpady spadá do oblasti radiační ochrany. 

Týká se kontroly monitorovacích zařízení, způsob a vedení záznamů a jejich archivace, 

zajištění kvalifikovaného personálu a v té souvislosti plnění programu školení pracovníků 

atd. Zvláštní kapitolu pak tvoří kontrolní činnost, týkající se uvolňování radioaktivního 

odpadu do životního prostředí. Jedná se o odpady, obsahující radionuklidy s krátkou dobou 

životnosti a minimální mírou ionizujícího záření, které lze do životního prostředí umístit 

bez dalších opatření, tedy především radioaktivní odpady kapalné a plynné. Předmětem 

kontroly je monitorování a kontrolní měření výpustí (například komínů spaloven, výpustí 

odpadních vod atd.) 

V působnosti kontroly SÚJB je i logistika, opět nejen v oblasti samotných 

jaderných zařízení a provozů, využívajících jaderný materiál a radioaktivní látky,  

ale i přepravu a skladování, případně rozptýlení radioaktivního odpadu. Největší pozornost 

při kontrolách je zaměřena na naše dvě jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně  

(v roce 2015 to bylo celkem 223 kontrol, z toho 134 v jaderné elektrárně Dukovany  

a 89 v jaderné elektrárně Temelín; dále byly provedeny kontroly v Ústavu jaderného 

výzkumu v Řeži u Prahy, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého 

učení technického (ČVUT) v Praze, 22 kontrol se zaměřilo na ostatní jaderná zařízení  

a provozy s výskytem ionizujícího záření, především zdravotnická zařízení.[34] 

2.6 Evidence 

Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů a s tím souvisejících údajů 

o nakládání s nimi, včetně radioaktivních odpadů, vede oddělení pro kontrolu nešíření 

jaderných zbraní SÚJB. 

Tato evidence vychází z mezinárodních úmluv, především s Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii. Evidují se především samotné jaderné materiály (uran, 

thorium, plutonium), které jsou fyzicky přítomny na území daného státu a tomu je uložena 

mezinárodní povinnost vést jejich přísnou evidenci v souladu se Smlouvou o nešíření 

jaderných zbraní, které je Česká republika signatářem. [35] 

Evidence radioaktivního odpadu je rovněž poměrně obsáhlá. Jako příklad  

si můžeme uvést přestavbu radiologického pracoviště, spočívajícího ve stavebních 

úpravách - malování, oprava omítky, výměna podlahové krytiny, výměna oken. Kromě 
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vlastního zařízení (rentgenového přístroje jako zdroje ionizujícího záření), se v prostorách 

radiologie nachází vlastně výlučně radioaktivní odpad. Staré omítky, zdivo, podlahová 

krytina i okna, vše určené k likvidaci, jsou ale radioaktivním odpadem. Stavební firma 

sama nemá oprávnění s radioaktivním materiálem, tedy i odpadem, nakládat a musí  

tedy povolat specializovanou firmu, která může s radioaktivním odpadem nakládat. 

Všechny úkony, spojené se stavebním odpadem musí ve své Evidenční knize zaznamenat  

jak provozovatel radiologie, tedy zdravotnické zařízení, tak i firma, která jako držitel 

příslušného povolení SÚJB může s radioaktivním odpadem manipulovat. Důležité je,  

aby se oba zápisy shodovaly. 

2.6.1 Správa úložišť radioaktivního odpadu 

Správa úložišť jaderného odpadu (SÚRAO) byla zřízena Ministerstvem průmyslu 

a obchodu v roce 1997 na podkladě ustanovení atomového zákona. Jejím hlavním úkolem 

je tedy zajišťovat všechny činnosti, spojené s ukládáním radioaktivního odpadu. 

Jejími hlavními úkoly a k hlavním činnostem patří zejména: 

 zajišťování výstavby úložišť radioaktivního odpadu včetně jejich provozu, 

uzavírání a monitorování vlivu těchto odpadů na okolí; 

 zajišťování úprav vyhořelého jaderného paliva nebo ozářeného jaderného 

materiálu a to do formy pro uložení a skladování, případně jejich budoucí 

využití; 

 poskytovat služby v nakládání s radioaktivními odpady; 

 vést evidenci původců radioaktivních odpadů a jimi produkovaných 

odpadů; 

 ve smyslu zákonných předpisů nakládat s takovými radioaktivními odpady, 

které byly do České republiky dopraveny a není možnost jejich vrácení; 

Atomový zákon a zákon o zřízení SÚRAO nejsou však jediné právní předpisy, 

kterými se SÚRAO řídí. Jedny z nejpodstatnějších, které musí být zohledněny například 

při úvahách o zřízení dalších, nových úložišť, což je tématem této práce, je horní zákon  

a stavební zákon. [36] 
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2.6.2 Státní ústav radiační ochrany 

Další institucí, která se zabývá oblastí jaderných technologií, je Státní ústav 

radiační ochrany (SÚRO). Od roku 1995, kdy byl zřízen, patří mezi jeho hlavní činnosti 

zejména vybudování a správa monitorovací sítě. Ta má dnes na 50 měřících bodů. 

Monitoruje především stav ovzduší a jeho případné kontaminace z hlediska přítomnosti 

radioaktivních látek. Současně spravuje v této síti celkem 184 teritoriálních měřičů. 

V rámci své činnosti se zaměřuje zejména na přítomnost radonu v budovách  

po celém území České republiky, monitoruje stav přirozeného záření ve stavebních 

materiálech, ale i ve vodě ve veřejných vodovodech. [37] 

2.6.3 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

Výzkumnou základnu pro jadernou a biologickou bezpečnost a ochranu 

představuje Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO). 

Zabezpečuje především technickou podporu všem institucím a úřadům, působícím  

v oblasti jaderných technologií. Provádí inspekční a kontrolní činnost, také v souvislosti  

s dodržování mezinárodních dohod o zákazu chemických a biologických zbraní a nešíření 

zbraní jaderných. Svoji působnost zahájil v roce 2005 jako veřejně výzkumná stanice. [38] 

2.5.4 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Zdaleka nejdůležitější institucí na poli jaderné bezpečnosti je právě Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost. Kromě koordinace činností výše uvedených úřadů je pověřen 

státní správou a dozorem v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření  

a současně o ochraně před tímto zářením. V jeho působnosti je ale i chemická a biologická 

ochrana. 

Kromě státního dozoru nad jadernou, chemickou a přímou fyzickou ochranu 

jaderných zařízení a dalšími jadernými položkami. Do této ochrany patří i připravenost  

na případné havárie a poruchy s možným únikem radiace. Do jeho náplně práce spadá  

i přímá kontrola na pracovištích se zdroji ionizujícího záření, tedy například  

ve zdravotnických zařízeních či výzkumných ústavech. 

Činnost SÚJB je i administrativně správní. Posuzuje žádosti a poskytuje povolení 

provozovatelům činností podle atomového zákona. Koordinuje rovněž činnost nakládání  

s radioaktivními odpady, včetně jejich úpravy, přepravy a skladování. 
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Jak bylo uvedeno, radioaktivní odpad je vlastnictvím toho kterého producenta 

takového odpadu. Protože původce není oprávněn ke skladování radioaktivního odpadu, 

takovou pravomoc má pouze stát prostřednictvím SÚJB - předává jej státu. Teprve v tomto 

okamžiku se stává radioaktivní odpad vlastnictvím státu. Například kontaminované použité 

zdravotnické prostředky (rukavice, roušky, obvazový materiál apod.) z radiologického 

oddělení nemocnice, byť by patřil z hlediska své radiační aktivity k odpadům přechodným 

či nízkoaktivním a tedy k nejméně významným, ve svém objemu ale významným značně, 

je původce - nemocnice - oprávněna skladovat takový materiál za speciálních skladovacích 

podmínek pouze krátkodobě, poté jej musí předat specializované přepravní firmě, 

a ta následně tento odpad přepraví na místo dle dispozic příslušného úřadu - zde tedy 

SÚJB a jeho organizacím. Okamžik přechodu vlastnictví z nemocnice na stát nastal 

okamžikem předání radioaktivního odpadu nemocnicí přepravci. I když ukládání 

radioaktivního odpadu samo o sobě přísluší vlastníkovi, kterým se stává stát, má stát 

prostřednictvím SÚJB pravomoci i k odpadu, který je ještě vlastněn třetími osobami, 

původci. Tyto pravomoci jsou kontrolní, v případě porušení zákonných pravidel ale také 

správní. SÚJB je rovněž pověřen státem odbornou spoluprací s Mezinárodní agenturou  

pro atomovou energii. [39] 

.  
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3 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM 

Nakládání s radioaktivními odpady se většinou odehrává v jiném faktickém  

i právním režimu, než je tomu v případě běžného komunálního odpadu či jiných 

specializovaných odpadů.  

Jako ukázku při nakládání s radioaktivním odpadem jsem vybrala nemocnici  

Na Homolce a nemocnici Motol. 

Na oddělení nukleární medicíny v nemocnici Na Homolce se pracuje  

s následujícími radionuklidy: 

F-18 poločas přeměny 110 minut, 

Tc-99m poločas přeměny 6 hodin, 

In-111 poločas přeměny 67 hodin, 

I-125 poločas přeměny 60 dní. 

Vzniká zde biologický a ostrý odpad (jehly, stříkačky, lahvičky, kontaminovaná 

buničina, použité rukavice apod.). Využívají se zde odpadní nádoby, které jsou stíněné 

vrstvou olova v různé šíři (20 mm pro F, 5 mm pro Tc a In). Odpad kontaminovaný  

F, Tc a In na pracovišti zůstává do té doby, dokud jeho aktivita neklesne pod uvolňovací 

úroveň. Potřebná doba odpovídá cca 10 poločasům. Po tu dobu je odpad uložen  

ve vymírací místnosti. Každý pytel s odpadem odcházející ze zmíněného pracoviště  

se musí důkladně přeměřit. Jakmile je měřením potvrzeno, že odpad  

je již pod uvolňovacími úrovněmi, odváží se standardně do spalovny jako jakýkoli jiný 

biologický a ostrý odpad z nemocnice. Vzhledem k tomu, že I-125 má velmi dlouhý 

poločas a nemáme dostatečné prostory pro takhle dlouhé skladování, odpad je pravidelně 

odvážen k uložení a likvidaci firmou ÚJV Řež (Ústav jaderného výzkumu). 

V případě, že by na oddělení nějaký radioaktivní odpad unikl, bude zachycen 

citlivými detektory umístěnými ve spalovně odpadů, kde je všechen odpad kontrolován. 

Odpadní vody jsou standardně uvolňovány do kanalizace, jejich aktivita je pod uvolňovací 

úrovní. [40] 

S radioaktivním odpadem, který vzniká v nemocnici Motol zejména  

na Odděleních nukleární medicíny, se pracuje dle SÚJB schválených programů  

pro nakládání s radioaktivním odpadem. Radioaktivní odpad, který vzniká v nemocnici  
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z různých vyšetření, obsahuje radionuklidy s velmi krátkým poločasem přeměny. 

Maximální délka poločasu přeměny daných radionuklidů dosahuje maximálně několika 

týdnů. To umožňuje tento odpad ponechat v místnostech k tomu určených, dokud nedojde 

k fyzikálnímu poklesu aktivity pod tzv. uvolňovací úroveň, následně je odpad zlikvidován  

jako standardní nemocniční/infekční odpad), stejně jako v nemocnici Na Homolce. Těmito 

vymíracími komorami musí disponovat každé oddělení, které má oprávnění nakládat  

s otevřenými radionuklidovými zářiči. Například Klinika nukleární medicíny  

a endokrinologie. Fakultní nemocnice Motol disponuje na rozdíl od nemocnice  

Na Homolce navíc systémem vymíracích jímek určených pro uložení a vymření kapalného 

odpadu z lůžkové části tohoto oddělení. Na lůžkové části jsou hospitalizováni pacienti  

při léčbě radiojódem, který má poločas přeměny 8 dní. 

Vymírací jímky jsou řešeny, jako soustava oddělených nádrží s čerpadly,  

které umožní přepouštění odpadu z jedné jímky do druhé. V závislosti na celkové 

podávané aktivitě je pak řízeno přepouštění a mísení odpadu. Vypouštění je možné,  

až když klesne objemová aktivita pod takovou úroveň, že na výstupu odpadní vody  

z nemocnice nebude překročena uvolňovací úroveň. 

Tento postup zpracování radioaktivního odpadu v nemocnících se za posledních 

50 let nijak nezměnil, pouze se zpřísnili podmínky nakládání a kontroly. Princip zůstává 

stejný. Co se týče odvozu, na rozdíl od nemocnice Na homolce v nemocnici Motol není 

tento odpad odvážen k uložení a likvidaci žádnou firmou.[41] 

V nemocnici Motol také využívají rentgenové zářiče, které mají v digitálním 

provedení životnost okolo 100 000 - 200 000 snímků Po ukončení jejich životnosti  

se vyhlásí konkurz. Vítěz konkurzu dodá nemocnici nový zářič a postará  

se i o ekologickou likvidaci starého. [42] 

V nemocnicích ale třídíme i jiný radioaktivní odpad Příkladem je laboratoř 

zdravotnického zařízení, kde se využívá radioizotopu jódu 
125

I v kapalné podobě. Použitý 

izotop pro diagnostiku se uchová v kapalné podobě ve skleněných nádobách (lahvičky, 

zkumavky).[43] 

Radioaktivní odpad se třídí zejména podle svých fyzikálních a chemických 

vlastností. Důležité je skupenství odpadu. I z radioaktivního odpadu lze separovat dále 

využitelné látky. Technologie, využívaní při třídění radioaktivního odpadu jsou různé. 
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Jedná-li se o plynné radioaktivní odpady, které se do ovzduší mohly dostávat  

ve formě aerosolů, pak jejich zachytávání je zajišťováno instalací vysoce účinných filtrů. 

Samotné filtry se pak stávají pevným radioaktivním odpadem, který není určen k dalšímu 

zpracování, a ukládají se do úložišť radioaktivních odpadů. Zde tedy třídění nenastává, 

odpad je zpracován separací a následně likvidován jako odpad pevný. [2] 

Kapalné odpady se shromažďují do nádob, v případě většího objemu do nádrží. 

Důležitým je materiál, použitý na jímání takových odpadů. Zde je nutno rozlišit vodné 

roztoky a kapaliny organického původu. Takové rozlišení díky vysoké koncentraci zbylého 

odpadu je důležité pro následné zpracování. [44] 

Pokud se jedná o vodný roztok, je k dispozici poměrně značný počet různých 

technologií, od elektroflotace přes elektrodialýzu po membránové technologie. Nejčastější 

používanou metodou je odpařování, čímž se snižují koncentrace radionuklidů ve výpustích 

u původců radioaktivního odpadu. Nevýhodou této technologie je poměrně rychlá koroze 

odparek.[45] 

Iontová výměna je založena na selektivitě iontových měničů vůči některým 

prvkům. Tato metoda však nevytváří nijak stabilní produkty ve vztahu k chemickému 

prostředí. Další metodou je možnost snižování celkového objemu kapalných odpadů 

formou extrakce, ke které slouží organická činidla. Používá se především při kontaminaci 

stronciem a cesiem. 

Radioaktivní odpady organické v kapalné formě se převážně třídí zpracováním  

do podoby pevné buď destilací, oxidací či reextrakcí radioaktivních zářičů pomocí 

vodných roztoků a následně se likvidují spalováním. 

U pevných radioaktivních odpadů je - kromě jejich radiační aktivity - důležité, 

zda se jedná o odpady mechanicky upravitelné (stlačitelné či nestlačitelné) z hlediska jejich 

objemu a odpady hořlavé, které se dají spálit ve speciálních spalovnách, anebo nehořlavé. 

[44] 

Další firmou, která se zabývá nakládáním s radioaktivním odpadem je firma UJV 

řež, která se zabývá likvidací tohoto odpadu. Tato firma odváží radioaktivní odpad 

například z nemocnice na Homolce. Kde se jedná o tzv. přechodné RAO s nuklidem  

I-125., tedy přechodné RAO u kterých se sníží jejich aktivita do 5 let pod hodnoty uvádění 

radionuklidů do životního prostředí (pro daný nuklid). Do této kategorie patří naprostá 
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většina RAO z medicíny. Tyto RAO firma připraví v souladu s dohodou ADR do Centra 

nakládání s RAO, které spadá do působnosti Divize chemie palivového cyklu a nakládání  

s RAO. Zde, po zavedení do systému (databáze radioaktivních odpadů) a označení dále: 

• v případě pevných RAO skladujeme v k tomu vymezenému prostoru po dobu 

min. tří let a poté je po dozimetrickém proměření (potvrzení nepřekročení povolených 

uvolňovacích úrovní) odváží na skládku komunálního odpadu. 

• v případě kapalných RAO, jsou tyto dle objemové aktivity skladovány, buď  

ve speciálních kontejnerech (objem 600 l nebo 1 000 l), nebo v nádržích pro kapalné RAO 

(objem 10 m
3
) a po min. třech letech skladování, po dozimetrickém proměření a programu 

monitorování ÚJV Řež, a. s. vypuštěny do vodoteče.[46] 

3.1 Chemická úprava 

Aby bylo možno posoudit, jakým způsobem bude s radioaktivním odpadem 

naloženo, je nutno provést chemickou analýzu, jejímž účelem je zjistit přesné chemické 

složení a obsah konkrétních radionuklidů a zhodnotit pravděpodobnosti chemických 

procesů, které nastanou v budoucnosti. Chemická analýza je jedním z klíčových 

rozhodovacích podkladů, které určují další postupy ve zpracování radioaktivního odpadu. 

Chemické postupy se provádějí ke každému kontaminovanému odpadu. V případě 

vysoké kyselosti se provádí alkalizace, redukují se či přímo destruují látky, schopné 

pěnotvornosti, stejně tak se redukují na minimum látky organické, u kterých lze někdy jen 

těžko odhadnout jejich reakce, případně interakce s radioaktivním prostředím. Mezi takové 

látky patří amoniové ionty. Obecně se redukují a neutralizují i přirozeně toxické látky 

organické i anorganické podstaty.[34] 

3.2 Sterilizace 

Může nastat situace, kdy radioaktivní odpad není možno okamžitě zpracovávat  

či transportovat do úložiště či do zařízení pro úpravu radioaktivního odpadu určeného.  

To se týká například zdravotnických zařízení, ale i výzkumných ústavů a především 

odpadů biologického původu. Pokud se jedná o radioaktivní odpad nízké aktivity (tedy  

i radioaktivní odpad přechodný) s vyšším obsahem biologické složky, provádí  
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se před běžnou sterilizací parou, sterilizací mikrovlnnou, zmrazením či vysoušením, 

sterilizace pomocí formaldehydu či chlorovaného vápna. 

3.3 Dekontaminace 

Odpad obecně může obsahovat různé druhy kontaminantů, především chemické  

či biologické. U nich je výhodou, že je lze neutralizovat jinými chemickými  

či biologickými prostředky. To však není možné u odpadů s obsahem radionuklidů. Zde  

je nutno přesně stanovit charakter a druh radionuklidu ze dvou hlavních hledisek - jejich 

těkavosti a rozpustnosti ve vodě. 

Radionuklidy se vyznačují většinou vlastnostmi, jako těžké kovy. Obecně  

je u nich těkavost a rozpustnost ve vodě na nižších úrovních. Jsou ale výjimky,  

jako například u 
137

Cs, které je těkavé a je nutno takový odpad ošetřit odplynováním. [47] 

Pro dekontaminaci odpadu s obsahem radionuklidů je tedy hlavními činnostmi 

separace a snížení objemu z hlediska možnosti vnitřní či vnější expozice. Kritériem je pak 

implementace principu ALARA. Separovaný odpad s minimálním výskytem radionuklidů 

- neexistuje technologie, která by radionuklidy v odpadu eliminovala na 0 % - je možno 

ukládat jako odpad běžný, pokud míra vyzařování nepřekročí přirozené přírodní pozadí. 

Separát se pak ukládá podle své aktivity. [48] 

V případech kontaminovaných zemin, jako je odval z těžby uranových rud,  

se užívá dekontaminace „in situ“ tedy přímo na místě výskytu, nebo metoda „on situ“, 

kde se odpad s obsahem radionuklidů převáží na dekontaminační plochu a samotná 

dekontaminace se provádí v takovém zařízení. Dekontaminační plocha podléhá předpisům 

o nakládání s radioaktivními odpady, tedy atomovému zákonu a prováděcím předpisům  

a za její provoz odpovídá provozovatel. [4] 

Dekontaminační technologie je poměrně běžně užívána pro nízkoaktivní, případně 

odpady, vzniklé při úpravě uranových rud, anebo úpravy transuranů, není však vhodná  

pro vyhořelé jaderné palivo. [6] 

3.4 Fragmentace 

Fragmentace se jako způsob zpracování radioaktivního odpadu užívá především 

jako redukce rozměrů. Důvodem je metoda skladování, resp. obalování radioaktivního 
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odpadu v případě jeho následného transportu do úložišť všech stupňů. Své uplatnění najde 

například při stavebních úpravách radiologických oddělení zdravotnických zařízení, 

 ale i u sanačních technologických postupů v jaderných zařízeních typu jaderných 

elektráren, kdy je například nutno vyměnit vodovodní řad. Trubky jsou rozřezány na malé 

kousky, které se pak snadno umístí do typizovaných kontejnerů a sudů. [6] 

Odpadá tedy nutnost výroby nestandardních obalů. I zde se radioaktivní odpad 

třídí podle své aktivity. 

3.5 Bitumenace 

Při fragmentaci odpařováním vody s výskytem aktivních radionuklidů vzniká 

koncentrát, který je nutno dále zpracovat. Zde je na místě použít princip bitumenace,  

který spočívá v tom, že se koncentrát smísí s horkým bitumenem. Takto vzniklá hmota  

se v tenké vrstvě roztírá na vertikální odparky, kde se postupně odpaří voda. Smyslem  

 je všechny soli, obsahující radionuklidy rovnoměrně rozložit v asfaltové hmotě tak,  

aby bylo zabráněno jejich případnému opětovnému rozpuštění ve vodě, což je jeden  

ze základních požadavků. Následně se hmota přelije do sudů - podle stupně radiační 

aktivity je možno sudy opatřit betonovou výstelkou - a tyto se uzavřou víkem. [37] 

3.6 Vitrifikace 

Při teplotě 1 000 - 1 200º C je možno radioaktivní odpad v malých částech vložit 

do skleněné matrice, dá se říci skleněné kapky - frity. Výhodou takového "uskladnění"  

je příznivá tepelná vodivost, vysoká odolnost proti rozpuštění ve vodě a i mechanická 

pevnost. Tento proces se nazývá vitrifikace. Pro tavení skla se využívá elektřiny vedené 

přímo do skleněné taveniny (tzv. přímé Joulovo zahřívání), nebo pomocí vnějšího 

induktoru se do taveniny zavádí vysokofrekvenční indukční impulsy. Uvedená teplota  

je ideální, lze sice použít i teplot vyšších (nad 1 500 ºC), to má ovšem za následek větší 

množství sekundárního odpadu. [50] [51] 

Pro vitrifikaci se užívají především fosfátová a borosilikátová skla, právě  

pro jejich zpracovatelnost při nižších teplotách. Tímto způsobem lze zpracovávat 

radioaktivní odpady pevné i kapalné ve stupni aktivity nízké a střední. 
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Vitrifikace může proběhnout v jednostupňovém systému, kdy pevné i kapalné 

odpady lze zavádět přímo do tavícího agregátu spolu se sklotvornou hmotou ve formě jílu 

a písku s přísadou bóru. Tavící pec má obklady s vysoce žáruvzdorných materiálů.  

Zde právě dochází k přímému zavedení střídavého proudu do taveniny. Výsledný vitrifikát 

je čerpán do kontejnerů, aby se předešlo vzniku nežádoucích prasklin je i chlazen  

a kontejnery jsou následně uzavřeny. 

Při dvoustupňovém systému vitrifikace je nejprve vodný roztok látek, 

obsahujících radionuklidy zahuštěn a v rotačním kalcinátoru přeměněn v tavící směs,  

která je následně dopravena do indukční tavící pece. Získaná prášková hmota se po přidání 

skelné hmoty taví při teplotách 1 100 – 1 150 ºC a tavenina je pak vypouštěna  

do připravených kontejnerů. Vzniklé plyny jsou zachyceny a rozpouštěny ve vroucí 

kyselině dusičné. [52] 

Nevýhodou vitrifikačního provozu je nutnost zcela homogenního přísunu paliva. 

Na konci roku 2015 byl ale ve Velké Británii spuštěn demonstrační provoz nové 

vitrifikační linky GeoMelt, která může radioaktivní odpad vitrifikací zpracovávat  

po dávkách. Na lince je možno zpracovávat i kontaminované půdy i azbest. V principu 

předchází vlastnímu "zasklovatění" nejprve tavba při vysokých teplotách,  

kde se nebezpečné odpady rozloží a radioaktivní izotopy se zachytávají v matrici. 

Vitrifikaci využívají zařízení po celém světě, například v Hanfordu ve Spojených 

státech amerických, v Karlsruhe v Německu, v Sellafieldu ve Velké Británii nebo zařízení 

v jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. V České republice  

je v provozu vitrifikační zařízení v ÚJV Řež. [53] [46] 

3.7 Cementace 

V případě radioaktivního odpadu se střední až vysokou aktivitou je využívána 

metoda cementace. Kovové sudy, určené k uložení odpadu se vylévají směsí cementu  

a vody a kontaminovaného odpadu v poměru 70 % cementu a 30 % fragmentovaného 

odpadu. Druh použitého cementu a přidaných aditiv záleží nejen na stupni radioaktivity 

odpadu, ale na druhu takového odpadu a jeho složení. Voda, přidaná do cementu se váže 

na cementové složky a stává se sice radioaktivní, nikoliv však ve své kapalné podobě. 
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Velkou výhodou této metody je vysoká odolnost takto zpracovaného odpadu, 

zejména v tlaku a bez významu není ani to, že je poměrně levná a jednoduchá. Má  

však také své nevýhody, spočívající ve vysoké schopnosti vyluhovatelnosti,  

kde se radionuklidy při ponoření odpadu do cementové hmoty uvolňují a při opětovném 

ponoření do vody již uskladněného odpadu jako produktu metody cementace  

se nekontaminovaná vody snáze spojuje s kontaminovanou vodou, vázanou do té doby  

na cement. [54] 

3.8 Reverzní osmóza 

Principem reverzní osmózy je vlastnost roztoků vyrovnávat rozdílnou koncentraci 

přesunem rozpouštědla (zpravidla vody) z prostředí s nižší koncentrací do prostředí  

s koncentrací vyšší. Síla, která rozpouštědlo do vyšší koncentrace směruje je osmotický 

tlak. Pokud mezi jednotlivými roztoky bude membrána, jejíž propustnost (permeabilita) 

způsobí vyrovnání osmotického tlaku mezi prostředími, pak se osmóza zastaví. Bude-li  

ale tlak v prostředí s vyšší koncentrací vyšší, než osmotický tlak, proudění se otočí a tento 

jev nazýváme reverzní osmóza. [55] 

Příkladem reverzní osmózy a vlivu takto upravené vody na živý organismus  

je konzumace destilované vody. Buňka, která je vystavena demineralizované vodě ji začne 

nasávat z důvodu vyrovnání koncentrací. Tento proces se nemusí zastavit, což vede  

k poškození buněčné stěny - buňka prostě praskne.[56] 

Reverzní osmóza nachází v případě radioaktivních odpadů uplatnění při čištění 

kontaminovaných vod nejen z antropogenních zdrojů, ale i ze zdrojů přírodních. Touto 

metodou se čistí vody, kontaminované radioaktivními izotopy jódu a radioaktivní bromidy, 

i když vzhledem k velikosti iontů není míra zachycení membránou příliš velká. Daleko 

úspěšnější je reverzní osmóza v případě uranu a jeho sloučenin a uplatnění nachází  

při čištění důlních vod a odvalů z těžby uranových rud, kde se uran vyskytuje především  

v karbonátové formě jako UO2(CO3)3, případně ve vápenatém prostředí pak  

jako Ca2UO2(CO2)2. [57] 

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2004 doporučený limit  

pro koncentrace uranu v pitné vodě, který měl hodnotu 30 μg/l. Od roku 2010 byla  

tato hodnota snížena metodickým pokynem hlavního hygienika na hodnotu 15 μg/l. [58] 
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Důležitou součástí technologie reverzní osmózy je membrána, která zachycuje 

částice uranu a uranových sloučenin. Jako vysoce účinná v tomto ohledu se ukázala 

ionexová technologie s použitím různých typů ionexu, kde probíhá sorpce uranu 

 v poměrně širokém pásmu hodnoty pH od 6,0 do 9,0, přičemž díky skutečnosti, že uran  

je v takovém prostředí pevně vázán, nedochází k jeho zpětnému uvolňování v průběhu 

procesu reverzní osmózy. Princip osmózy a reverzní osmózy je zakreslen na Obrázku 2. 

[59] 

 

Obrázek 2 Reverzní osmóza [60] 
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4 ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU 

Již od čtyřicátých let minulého století se státy, využívající jadernou energii 

zabývají se problematikou ukládání radioaktivního odpadu podle jeho aktivity. Území, 

vhodná k takovému ukládání je třeba zhodnotit z mnoha hledisek. Jednou  

z nejdůležitějších podmínek jsou vhodné geografické vlastnosti takového území, ať už by 

se jednalo o úložiště povrchová a přípovrchová, určená pro přechodný a nízkoaktivní 

odpad, či hlubinná pro odpad s aktivitou střední a vysokou. [35] 

V minulém století se objevovaly nejrůznější projekty, jak naložit s radioaktivním 

odpadem, zejména vysoké aktivity. Od takových projektů, jako ukládání na dna moří, 

vypouštění odpadů v kapalném skupenství do země či dokonce vystřelení odpadu  

do Slunce, se ale nakonec upustilo a vědci začali zkoumat možnosti bezpečného uložení  

na Zemi. 

4.1 Hlubinná a přípovrchová úložiště 

Radioaktivní odpad, který nelze volně rozptýlit do přírody, je nutno bezpečně 

uložit v úložištích povrchových a přípovrchových nebo v úložištích hlubinných. 

Podle klasifikace se jednotlivá úložiště liší hloubkou umístění radioaktivního 

odpadu. Lze tedy zřizovat úložiště přímo na povrchu za užití bezpečnostních prvků, 

přípovrchová jsou zapuštěna do terénu v řádu několika metrů s týmiž bezpečnostními 

prvky. Sem se ukládají především institucionální odpady. Hlubinná úložiště se budují  

v hloubkách nad 500 metrů při podmínce jednolitosti geologického prostředí. Jsou určena 

především pro vysokoaktivní radioaktivní odpady a také vyhořelé jaderné palivo. Hlubinná 

úložiště radioaktivního odpadu jsou budována pro odpadní materiály, vykazující vysokou 

míru ionizujícího záření a vyhořelé jaderné palivo, které odpadem v pravém smyslu není. 

Stejně tak i vysoce radioaktivní odpad, pro nějž není v současné době využití (tedy 

především odpad z výzkumných pracovišť), může v budoucnu být určen k dalšímu využití. 

V České republice hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivního 

odpadu není a konkrétní lokalita stále ještě nebyla vybrána. [14] 

Příprava budování hlubinných úložišť radioaktivního odpadu ale není ojedinělá.  

V rámci Evropské unie ve smyslu Direktivy pro radioaktivní odpady ze dne 19. 7. 2011, 

vycházející z předpisů o nakládání s radioaktivními odpady a o bezpečnosti při přeměně  
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a ukládání radioaktivního odpadu, se k výstavbě takových úložišť chystají i některé státy 

evropské unie, například Německo plánuje výstavbu hlubinného úložiště na rok 2032. Zda 

bude v lokalitě Gorleben, kde již 30 let probíhají výzkumy, nebo bude vybrána lokalita 

jiná, je nyní předmětem rozhodování. Ve Francii organizace, zabývající se radioaktivními 

odpady testuje úložiště v lokalitě Meuse-Haute ukládáním nízko a středněaktivních 

odpadů. Nejdále je pravděpodobně Finsko, kde je podobná organizace. Pro lokalitu 

Eurojaki, nacházející se v blízkosti jaderné elektrárny Olkiluoto, zažádala o vydání 

stavebního povolení pro výstavbu hlubinného úložiště v hloubce  

500 metrů a v roce 2015 bylo toto povolení vydáno. Dokončeno by mělo být v roce 2023. 

Určitou zvláštností postupu Finů je to, že radioaktivní odpad a vyhořelé jaderné palivo 

nebudou ukládány do sudů z železných slitin, jak je to nyní ve světě i u nás běžné,  

ale do sudů měděných. [61] 

Podobné aktivity lze zaznamenat i v dalších zemích mino Evropskou unii.  

V Rusku má konečné rozhodnutí o vybudování hlubinného úložiště v lokalitě Krasnojarsk 

padnout nejpozději v roce 2025, ve Švýcarsku byl širší výběr lokalit ukončen již v roce 

2011 a nyní se bude rozhodovat pouze mezi dvěma lokalitami přes obecný odpor 

veřejnosti, založený na principu „ne na mém dvorku“ (NIMBY - Not In My Back Yard). 

[62] 

Přípovrchové úložiště radioaktivního odpadu v české republice je v provozu  

od roku 1964, úložiště Richard je ve vápencovém území (do roku 1961 se zde vápenec 

těžil) nedaleko Litoměřic a jeho kapacita přesahuje 17 000 m
3
. Hloubka prostoru úložiště 

se pohybuje kolem 70 metrů. Institucionální radioaktivní odpady zde uložené  

v cca 25 000 sudech (obalech, obalových souborech) mají poločas přeměny do 30 let, 

některé zde uložené odpady ale mají poločas přeměny delší a překračují tuto mezní 

hodnotu. Pro ty se proto plánuje jejich uložení do hloubkového úložiště. Úložiště  

je opatřeno dvěma bariérami proti ionizujícímu záření. Jednak je to umělá bariéra, tvořená 

vrstvou betonu, která ovšem není na stěnách úložiště, ale v samotných sudech, ve kterých 

je radioaktivní odpad skladován. Druhou bariéru představují samotné geologické 

podmínky úložiště a vápencový masiv s mocností 70 metrů. Jestliže se počet nově 

uložených sudů pohybuje kolem 200 za rok, bude kapacita úložiště naplněna kolen roku 

2070. 
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Prvně zbudované úložiště Richard následovalo v roce 1974 další úložiště v Těžní 

štole dolu Bratrství u Jáchymova, kde se ještě do konce 60. let minulého století těžil uran. 

Bratrství má podstatně nižší skladovací kapacitu - kolem 1 200 m
3
 v pěti skladovacích 

komorách. Je specializováno na přirozenou radiaci, tedy látky, které obsahují radionuklidy 

nižších koncentrací ve své přirozené podobě. 

V rámci výstavby jaderné elektrárny Dukovany se v roce 1995 přikročilo také  

k vybudování úložiště radioaktivního odpadu, které je nejmodernějším a svou kapacitou  

55 000 m
3 

také největším úložištěm v České republice. Pojme přes 180 000 sudů  

s radioaktivním odpadem. Za současného stavu příjmu odpadu by jeho kapacita mohla být 

vyčerpána kolem roku 2065, ovšem v případě dostavby jaderných bloků v jaderné 

elektrárně Temelín a jaderné elektrárně Dukovany, by se kapacita vyčerpala 

pravděpodobně již kolem roku 2050. 

V České republice je ještě jedno úložiště jaderného odpadu, a to v prostorách 

vápencového dolu Alkazar u Hostimi na Berounsku. Je nejstarším úložištěm (vybudováno 

v roce 1959) s kapacitou 1 700 m
3
. Slouží především jako úložiště nízkoaktivních  

a středněaktivních odpadů z Ústavu jaderného výzkumu Řež a současně se zde ukládal 

odpad z Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, který ale ukončil svou činnost 

v roce 1992. V roce 1997 bylo úložiště v Hostimi uzavřeno. [63] 

Správou a provozem všech úložišť radioaktivního odpadu je pověřena Správa 

úložišť radioaktivního odpadu, která byla zřízena státem. 

Největší množství radioaktivního odpadu tvoří odpady s nízkou aktivitou. Ty lze 

ukládat v případě přechodné aktivity, případně nízké aktivity, jako běžný komunální odpad 

poté, co svou aktivitu z větší části pozbudou. K jejich uložení pak slouží přípovrchová 

úložiště. 

Pro zřízení přípovrchového a podzemního úložiště jsou geografické podmínky 

daného území velice důležité. Ideálním se jeví úložiště s nízkým výskytem srážek, stejně 

tak nízkou úrovní hladiny spodní vody, území, na kterém dochází k velkému vypařování  

a vlastností půdy je její nízká migrace. Naprosto nevhodná jsou území záplavová, 

ekologicky citlivá, případně s vyšším výskytem seismické činnosti. [64] 
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Z toho je patrné, že jedním z nejrizikovějších faktorů takového úložiště je voda, 

zejména taková, která by se z přípovrchového či podzemního úložiště mohla 

nekontrolovaně šířit a kontaminovat další území. [65] 

Kromě přírodních terénních útvarů, jako jsou různé zářezy, jámy, prohlubně, 

vzniklé přirozenou cestou či uměle, které tvoří přirozenou bariéru pro uložení 

nízkoaktivních odpadů, užívají se i inženýrská řešení, především ve formě vybudování 

izolačních prvků. Z přírodních lokalit, vhodných pro uložení radioaktivního odpadu  

jsou také ideální stávající území se silnou kontaminací. Současná úložiště, například 

Richard či Bratrství, jsou uzavřené doly s vysokou aktivitou zbývajících radionuklidů. 

Přehledná mapa úložišť radioaktivního odpadu je zobrazena na následujícím Obrázku 3. 

Obrázek 3 Současná přípovrchová úložiště v ČR [66] 

Přípovrchová úložiště ve formě jímek jsou zpravidla opatřena železobetonovou 

konstrukcí s vhodnou izolací (například asfaltem či jílem), zabraňující pronikaní 

povrchových vod. Ty jsou odváděny do dalších úložných jímek a následně zpracovávány 

jako druhotný radioaktivní odpad. Takové jímky mají objem cca 500 - 1 000 m
3
, kam 

se ukládají odpady v sudech s betonovou výztuží. Po zaplnění se jímka zalije betonovou 

směsí a následně překryje další vrstvou betonu proti průsaku vody do samotné jímky. [35] 

Příkladem přípovrchového úložiště jsou i odkaliště u uranového dolu Dolní 

Rožínka, dolu, jehož exploatace byla ukončena teprve nedávno, ačkoliv se od konce 90. let 

minulého století využívaly a těžila jen ta nejkvalitnější ruda. Odpad z těžby, resp.  

z chemické úpravy loužením, tzv. rmut, se umísťoval do odkaliště K1, což je v podstatě 

jáma s vybudovanými hrázemi, tvořenými propustnou haldovinou. Voda, která prosakuje, 

se jímá a zpětně čerpá do sedimentačního prostoru. Vlivem přirozených činitelů (podzemní 

vody, déšť) ale obsah vody narůstal a bylo nutno zřídit další odkaliště - K2. Odkaliště 
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procházejí náročnou sanací. Byly zbudovány vnitřní hráze, aby se izoloval tekutý střed. 

Plánuje se překrytí zeminou a zatravnění. 

Celkové uzavření dolu a ukončení důlních prací bylo naplánováno na leden 2016. 

Je však třeba věnovat pozornost důlním vodám, které jsou kontaminovány jednak uranem, 

ale i radiem 
226

Ra a vysokou koncentrací síranů. Pro čištění těchto vod se používá 

elektrodialýzy, osmóza a také odpařování. Po ukončení těžby bude důl zatopen. Přivedená 

voda sice bude také kontaminována, ale využije se efektu zonální stratifikace, při němž 

voda, s nejvyšší koncentrací radionuklidů bude u dna dolu v hloubce cca 1 300 m. 

 I v případě uzavření dolu a jeho zatopení bude dále sloužit - tentokrát k výzkumným 

účelům, kdy se v hloubce cca 500 metrů zbuduje podzemní laboratoř, určenou k výzkumu 

pro potřeby SÚRAO a výsledky výzkumu budou sloužit prioritně pro stanovení parametrů 

a konečnou lokalizaci hlubinného úložiště radioaktivního odpadu s vysokou aktivitou 

a vyhořelého jaderného paliva. [67] 

4.2 Zásady pro vybudování hlubinného úložiště 

Pro výběr lokality hlubinného úložiště je důležitých několik kritérií. V první řadě 

se hledí na bezpečnost a dlouhodobost. Podle těchto kritérií je pak nutno vyhodnotit 

základní parametry z hlediska geologického. Vyhledávají se tedy lokality, kde  

je kompaktní litologický typ nejlépe granitických hornin o velké mocnosti, který tvoří 

jednu ze základních bariér ionizujícímu záření. Důležitá je rovněž seismická stabilita, 

především z pohledu dlouhodobého, kdy úložiště by mělo mít trvanlivost 30 až 100 tisíc 

let. Analýza daného prostředí musí přinést informace o tom, že taková horninová formace 

má schopnost udržet svou celistvost na uvedenou dobu. Bez významu nejsou ani možnosti 

pro budování dalších, inženýrských bariér v dané lokalitě a daném úložišti. [35] 

Průzkumné práce pro vytipování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

 v České republice jsou rozděleny do tří etap, z nich první zahrnuje vyhledávání vhodných 

lokalit z hlediska geologických struktur, druhá etapa pak vyhledané lokality vyhodnotí  

a zredukuje na dva nejvhodnější kandidáty. Ve třetí etapě pak na základě dalších 

průzkumných prací bude vytipována finální lokalita  
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Hodnocení vytipovaných lokalit je multikriteriální - kromě geologických dispozic 

je to také technická realizovatelnost stavby, dlouhodobá provozní bezpečnost, 

environmentální hlediska a v neposlední řadě i hlediska socioekonomická. [68] 

Zde se ovšem naskýtá otázka, zda jsou vybraná kritéria dostatečná a závěry z nich 

budou mít dostatečnou vypovídací schopnost, důležitou pro konečné rozhodnutí. Jedno  

z hlavních je formulováno jako převaha příležitosti nad rizikem, a to ve stanovených 

indikátorech. Není však zcela explicitně stanoveno, že v případě převahy rizika  

nad příležitostí u některého z indikátorů dojde k automatickému vyřazení dané lokality. 

Podobná je i situace v hodnocení indikátoru geologického stavu, kdy na jednu stranu 

dostává přednost žula, jako vyvřelá hornina, ale současně v další lokalitě tvoří masiv 

granulit, tedy hornina přeměněná. Podobně se hovoří i o granitoidních horninách,  

jako téměř nepropustných, u nichž ovšem záleží na hydrotermálních alteracích a dalších 

fenoménech. Podle vyjádření SÚRAO se ale tato kritéria budou v průběhu výzkumů 

upřesňovat. [69] 

4.3 Bariéry - multibariérový systém 

Budování hlubinného úložiště je technicky i časové velice náročný proces. 

Předchází mu pečlivé zkoumání, jak se budou dané horniny v konkrétní lokalitě chovat.  

Za tím účelem jsou zřízeny podzemní laboratoře. V České republice jsou nyní tři.  

V Bedřichově v Jizerských horách k hydrogeologickému výzkumu v prostředí granitového 

plutonu slouží více než 2,5 km dlouhý tunel v hloubce 150 m. Další podzemní výzkumné 

pracoviště (PVP) je na východě republiky v Bukově. Jeho stavba byla zahájena v roce 

2013. PVP se nachází v hloubce 600 metrů. Posledním z těchto výzkumných pracoviště  

je štola Josef, kterou najdeme cca 50 km na jih od Prahy. [68] 

Všechna tato pracoviště slouží ke zmapování možností první z bariér 

multibariérového principu ukládání radioaktivního odpadu - tedy bariéru přírodní. Kromě 

celkové masy přírodní horniny s malou propustností je potřeba zjistit jeho homogenitu, 

lokalizovat případné trhliny a diskontinuity a posoudit seismickou stabilitu. Z tohoto 

hlediska se jeví jako nejvhodnější prostředí jílových a rulových hornin, tufů a solných 

ložisek. Přestože se nabízí budování úložišť radioaktivního odpadu při využití uzavřených 

důlních děl, upřednostňuje se vybudování úložiště zcela nového. Důvodem je vyšší 
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propustnost v případě starších dolů, které se vyznačují celým systémem nejrůznějších 

chodeb a tunelů. Přednost tedy dostává neporušené geologické prostředí. 

Inženýrská bariéra je vícevrstvá. První z nich, jejímž posláním je znehybnit 

radionuklidy, je matrice, v níž je radioaktivní odpad umístěn. Takovou matricí může být 

borosilikátové sklo (vitrifikace), speciální cementy, asfaltová živice (bitumenace), 

případně synroc (systhetical rock), tedy umělý kámen, do nějž se podobně jako  

při vitrifikaci umísťuje samotný radioaktivní odpad. [35] 

Další bariérou je obal pro takto zpracovaný radioaktivní odpad. Tím obalem jsou 

zpravidla ocelové či měděné sudy o objemu cca 200 l. V poslední době se uvažuje  

i o možnosti výroby takových sudů z titanu. Samotné sudy jsou opatřeny vnitřním 

betonovým pláštěm, který slouží jako tlumící zóna. 

Úlohou poslední, geotechnické zóny je zabránit migraci radionuklidů,  

které uniknou z obalů, zajistit dostatečný odvod tepla a současně svou těsnící schopností 

zabránit i pronikání vody do prostoru úložiště. Nejvhodnějším materiálem se ukázal 

betonit, který na rozdíl od běžného betonu či cementových prvků své vlastnosti nemění ani 

v časovém horizontu několika tisíc let. [65] 

Model přírodního uložení uranu a analogického uložení vyhořelého jaderného 

paliva je zobrazen na Obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4 Model přírodního uložení uranu a analogického uložení vyhořelého jaderného paliva [70] 
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4.4 Lokace 

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu, zřízená 

při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii uložila SÚRAO vypracovat 

metodiku kritérií pro redukci vybraných lokalit. Tento pokyn hovořil o sedmi nových 

lokalitách, jejichž přehled je uveden v následující Tabulce 1. [71] 

Tabulka 1 Seznam uvažovaných lokalit pro umístění hlubinného úložiště (převzato a upraveno) [72] 

Polygon Kraj Převládající litologický typ 

Březový potok Plzeňský granodiorit 

Čertovka Ústecký, Plzeňský granit 

Čihadlo Jihočeský granit, rula až magmatit 

Horka Vysočina melagranit, melasyenit (durbachit) 

Hrádek Vysočina granit 

Kraví hora Vysočina, Jihomoravský granulit, migmatizovaná pararula 

Magdaléna Jihočeský melagranit, melasyenit (durbachit) 

EDU – západ Vysočina durbachit, rula až migmatit 

ETE – jih Jihočeský rula, migmatit 

Na 19. schůzi Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti radioaktivního 

odpadu, ale SÚRAO představilo novou metodiku, která uvažuje o pokračování  

ve výzkumu pouze u čtyř lokalit a současně upravila kritéria, dosud podmiňující  

a vylučující za kritéria vhodnosti. 

4.5 Předpoklady pro budování nových úložišť 

V současnosti se pozornost státních orgánů i veřejnosti za nemalého zájmu médií 

soustřeďuje na tipování vhodné lokality pro podzemní úložiště radioaktivního odpadu, 

které si ale veřejnost spojuje výhradně s vyhořelým jaderným palivem, aniž by brala  

v úvahu, že hlubinné uložení se týká i nízko a středněaktivních odpadů převážně 

institucionálního původu. 

V rámci mezinárodních úmluv a celosvětového trendu vyvstala nutnost vybudovat 

hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, které by splňovalo přísná kritéria bezpečnosti  

a kam by bylo možno přesunout radioaktivní odpad, který se v současnosti nachází  
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ve stávajících čtyřech podzemních úložištích nebo v úložišti jaderné elektrárny Dukovany. 

Způsob ukládání RAO v jaderné elektrárně Dukovany je zobrazen na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Výroba elektřiny [72] 

Negativní důsledky nekontrolovaného vypouštění a ukládání radioaktivního 

odpadu do životního prostředí vedly k vývoji nových technologických postupů,  

jak s takovým odpadem naložit. Jednou z cest bylo přepracování odpadu do podoby,  

ve které je aktivita záření redukována pod uvolňovací úrovně. Takto se ovšem nedá  

za současných podmínek zpracovávat každý radioaktivní odpad a bylo nutno řešit 

bezpečné uložení nezpracovaného či nezpracovatelného odpadu, zejména vysokoaktivního 

při zachování mezinárodních principů mírového využití jaderné energie. Za nejbezpečnější 

se v současné době na mezinárodní úrovni považuje jeho hlubinné uložení v geologicky 

stabilním a homogenním prostředí za současného užití inženýrských bariér. [73] 

Vláda České republiky, jako významného producenta uranových rud a současně 

provozovatele dvou jaderných elektráren, přijala v roce 2002 základní dokument v této 

oblasti s názvem „Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným 

palivem“. Ten ukládá příslušným orgánům, především Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost a Správě úložišť jaderného odpadu vytipovat na základě průzkumů dvě lokality 
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s vhodnými geologickými podmínkami. Další vládní dokument „Politika územního rozvoje 

ČR“, schválený v roce 2008, stanovil termín vytipování daných dvou lokalit do konce roku 

2015 a současně vyslovil principy, upřesňující postavení obcí, v jejichž působnosti bude 

budoucí hlubinné úložiště vybudováno: 

1) Průzkum i případná výstavba hlubinného úložiště musí znamenat pro obce přínos 

2) Obce se dobrovolně účastní výběru vhodné lokality 

3) Obce musí mít dostatek nástrojů i pravomocí účinně hájit své zájmy 

4) Proces musí být transparentní a demokratický. [75] 

Původně (od r. 1992) bylo vytipováno celkem 32 lokalit, po základních 

geologických průzkumech byl jejich počet zredukován na 13 a následně 8 lokalit, v letech 

2003-2004 došlo k vyřazení dalších dvou a konečný počet šesti lokalit doplnila lokalita 

Kraví hora, která byla vytipována jako Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva.  

K tomu se uvažuje též o zřízení úložiště v areálech obou jaderných elektráren,  

přestože původní koncepce s takovou možností nepočítala z důvodu přílišné zátěže dané 

lokality. Tyto lokality jsou zobrazeny na Obrázku 5. [68] 

 

Obrázek 6 Mapa úložiště jaderného odpadu do budoucna [72] 

Celý proces vytipování vhodných lokalit je značně náročný a kromě samotných 

technických a bezpečnostních aspektů zahrnuje i možné dopady ekonomické  

a sociologické tak, aby bylo dosaženo konsensu.  

Vyhledávání lokalit, vhodných k vybudování hlubinného úložiště, je dlouhodobý 

proces, který nepodstupuje jen Česká republika, ale všechny státy, které vlastní 

radioaktivní odpad. Prioritou jsou nejen geologické podmínky, ale současně i podmínky  
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k vybudování inženýrských bariér podle švédského multibariérového konceptu.  

Ve Švédsku je v současné době vytipováno na 26 lokalit k uložení radioaktivního odpadu. 

Ve Spojených státech se přistoupilo k vyhledání vhodné lokality již v roce 1954 a celkově 

byla vytipována více než stovka míst. Jako nejvhodnější se jevila lokalita Yucca Mountain, 

kde by bylo vybudováno úložiště v hloubce 1200 metrů pod povrchem, díky přirozeným 

jeskyním, které objevili speleologové v roce 1979. Dlouhodobý geologický průzkum  

ale ukazuje, že se jedná o celý komplex jeskyní, chodeb a průduchů a jen jeho zmapování 

by zabralo dalších nejméně 30 let. [76] [77] 
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5 RIZIKA PŘI NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM MATERIÁLEM 

Jakékoliv nakládání a manipulace jaderným materiálem s sebou nese poměrně 

značná rizika zdravotní a environmentální. Ionizující záření, zejména "tvrdé" záření gama, 

které se šíří nikoliv jako částice, ale jako proud fotonů, má na živé organismy devastující 

účinky. Působí přímo na buněčné struktury a zasahuje i do DNA (Deoxyribonukleová 

kyselina). 

5.1 Vliv radionuklidů z pohledu zdravotního, rizika ozáření a způsoby 

ochrany 

Každý člověk je příjemcem ionizujícího záření z okolí, ale sám je také zdrojem 

takového záření. Největší dávky přijímá v podobě radonu, který se vyskytuje ve větších  

či menších koncentracích v budovách. Odhaduje se, že člověk takto přijme  

až 49 % ionizujícího záření. V pořadí dalším zdrojem, působícím na člověka je záření 

gama ze Země a představuje asi 17 %. Následuje kosmické záření (14 %), lékařské 

procedury (11 %), přirozené radionuklidy v těle člověka (9 %). Pro Evropany není bez 

významu ani spad po havárii v Černobylu, byť by představoval jen 0,3 %. [78] 

Největší množství radioaktivních odpadů vzniká jako odpady institucionální. 

Pracovníci, kteří působí na pracovištích se zdroji ionizujícího záření (ZIZ) jsou nejčastěji 

vystaveni působení měkkých zářičů, setkávají se ale i se zářiči s typem rozpadu ve formě 

záření gama. Pro stanovení úrovně rizika a s tím spojených ochranných opatření jsou 

hlavním kritériem uvolňovací úrovně a s nimi spojenou radiotoxicitu. Radionuklidy jsou 

tedy rozděleny do 4 tříd: 

 4. třída (nejméně nebezpečné radionuklidy) – vodík 
3
H, fosfor 

33
P, síra 

35
S; 

 3. třída – uhlík 
14

C, fosfor 
32

P; 

 2. třída – jód 
125

I (zde se jedná o gama zářič s krátkou dobou přeměny - 60 dnů); 

 1. třída – cesium 
137

Cs, polonium 
210

Po, uran 
235

U, plutonium 
239

Pu atd. 

Z hlediska zdravotního je důležitá charakteristika jednotlivých radionuklidů, tedy typ 

rozpadu, poločas přeměny, druh emitované energie a doběh v prostředí. Charakteristiky 

nejpoužívanějších radionuklidů jsou vypsány v Tabulce 2. [8] 
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Tabulka 2 Nejpoužívanější radionuklidy (převzato a upraveno) [80] 

 

Radionuklid 
 

Typ rozpadu 
 

Poločas přeměny 
Doběh 

Vzduch Voda 

Vodík 
3
H Beta 12,7 let 0,6 mm 0,006 mm 

Uhlík 
14

C Beta 5 730 let 25 cm 0,3 mm 

Síra 
35

S Beta 87 dnů 26 cm 0,3 mm 

Fosfor 
33

P, Beta 25 dnů 50 cm 0,6 mm 

Fosfor 
32

P  Beta 14 dnů 7,9 m 0,8 cm 

Jód 
125

I Gama 60 dnů 50 cm 0,6 mm 

Chróm 
51

Cr Gama 27 dnů odstínit 3,2 mm olova 

Železo 
56

Fe Gama 2,7 let odstínit 3,2 mm olova 

Z tabulky je patrné, že měkké záření beta lze odstínit ve formě vrstvy materiálu. 

Pouze záření beta radionuklidu fosforu 
32

P je schopno proniknout až 0,8 cm hluboko  

do pokožky, čímž by mohlo dojít k poškození spodní vrstvy kůže. Záření ostatních beta-

zářičů absorbuje již svrchní vrstva kůže (epidermis), vykazující určitou zrohovatělost. 

Postačí tedy ochranný oděv, v případě fosforu 
32

P se používá plexisklo, které musí být 

minimálně 8 mm silné. [79] 

V případě manipulace se ZIZ je též nutno znát kromě maximální aktivity daných 

radionuklidů také maximální přípustnou efektivní dávku ionizujícího záření, kterou může 

jednotlivý pracovník obdržet, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví. Pro různé radionuklidy 

se vzhledem k velmi rozdílné radiotoxicitě velmi liší, přesto se výpočtem stanovuje  

pro každý jednotlivý radionuklid maximální hodnota efektivní dávky záření jako jedna 

desetina z maximálních hodnot, zjištěných na základě experimentů. 

Proti účinkům měkkého beta-záření nás ochrání běžný oděv s výjimkou již 

zmíněného fosforu 
32

P. V případě záření gama však běžný oděv nechrání a je nutno 

využívat nejrůznější ochranné pomůcky tak, aby nebyli pracovníci při nakládání  

s radioaktivním odpadem vystaveni ani zevní, ani vnitřní kontaminaci organismu.  

V radiační ochraně pracovníků v provozech se ZIZ zejména v nukleární medicíně,  

se využívá tří způsobů ochrany: časem, vzdáleností a stíněním. [15] [80] 

Ochrana časem spočívá v maximální redukci délky pobytu pracovníka  

na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření na dobu nezbytně nutnou. Na nejvíce 
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exponovaných místech se osvědčuje metoda střídání pracovníků. Protože dávkový příkon 

klesá se vzdáleností, resp. její druhou mocninou, je tato metoda ochrany velmi efektivní. 

Stínění může být na úrovni běžného oděvu pro měkká záření, ochranných oděvů  

ze speciálních materiálů, gumových zástěr a doplňků, stavební části se stíní především 

olovem a olovnatým sklem, u pracovišť s pozitronovými radionuklidy se využívá wolfram. 

[79] 

Pro určení stupně ochrany se využívá jednotka grey (Gy). Jedná se jouly energie 

radioaktivního záření působící na 1 kilogram živé hmoty (J/kg), tedy v podstatě sievert. 

Grey však užívá navíc tzv. jakostní faktor, tedy vlastně vznik ozáření, zda se jedná  

o manipulaci s materiálem, jehož radiační aktivita je známa, či s materiálem, jehož aktivita 

známa není, zejména v případech mimořádných událostí, například při porušení obalu 

radioaktivního odpadu apod. [81] 

Při zevní kontaminaci organismu dochází především k rozvoji patologických 

změn na kůži a nosních sliznicích, sliznici ústní dutiny a spojivek. Rozsah poškození závisí 

na aktivitě radionuklidů a délce působení. Důsledkem je akutní (v dávkovém  

příkonu 0,001 - 0,1 Gy.h
-1

) dermatitida, dávkový příkon 0,1 - 1 Gy.h
-1

 je schopen vyvolat 

dermatitidu chronickou. Tvorbu puchýřů, vředovatění a nekrózu kůže vyvolají jednorázové 

dávky 15 - 25 Gy. [80] 

Vnitřní kontaminace organismu souvisí s inhalací či ingescí radionuklidu. V obou 

případech se vstřebávají do organismu podle svého charakteru. Způsob distribuce  

v organismu radionuklidy rozděluje do čtyř skupin. Například cesium a rubidium se  

v organismu rozdělují rovnoměrně, plutonium, radium a stroncium se váží na kostní tkáň, 

jód na štítnou žlázu, cesium na retikuloendoteriální soustavu. K poruchám krvetvorby 

dochází při dávkovém příkonu od 1 Gy a době působení od 30 minut do 48 hodin. 

Dávkový příkon nad 8 Gy po dobu 10 minut až 48 hodin může způsobit tzv. střevní 

syndrom (gastrointestinální), nad 30 Gy více než 5 minut má za následek poškození 

neurovaskulární. Mozek je nevratně poškozen při dávkách 100 Gy, okamžitá smrt nastává 

při dávce 1 000 Gy. [80] [82] 
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5.2 Vliv radionuklidů hlediska environmentálního, rizika a způsoby 

ochrany 

Kromě přirozené radioaktivity nás obklopuje i ionizující záření z umělých zdrojů 

a od nejrůznějších původců. Úkolem původců je chránit životy a zdraví obyvatel  

a samozřejmě také životní prostředí. Následky kontaminace životního prostředí bývají 

katastrofální. Úkolem státních orgánů je vytvářet taková pravidla a takový právní rámec, 

aby se negativním následkům nekontrolovaně šířeného ionizujícího záření předcházelo. [2] 

Riziko radioaktivního ozáření osob či prostředí představují tedy zdroje přirozené  

a antropogenní. Mezi přirozené patří kosmické záření, terestrické záření, ale také ionizující 

záření vlastního těla. Ve volné přírodě nejvyšší radioaktivitu vykazují durbachity, žula, 

ortoruly a neovulkanity, ovšem největším zdrojem je radon, vznikající jako produkt 

rozpadu uranu a thoria. Mezi největší zdroje antropogenního záření patří především 

nukleární medicína, například při rutinním vyšetření na rentgenologickém pracovišti. 

Významným zdroje ionizujícího záření je také televize, dále odpady z jaderných zařízení  

a také cestování letadlem. [78] 

Jestliže zde hovoříme o umělém ionizujícím záření, které se na různých územích 

vyskytuje, pak je zde několik hlavních příčin, několik hlavních zdrojů. V první řadě  

jsou to rezidua z jaderných pokusů v minulém století. Spad z těchto jaderných testů  

i havárií obsahuje vysoce radioaktivní izotopy stroncia 
90

Sr, cesia 
137

Cs a jódu 
131

I. Právě 

jód se mísí v horních vrstvách atmosféry s vlhkostí a v podobě deště pak padá na zem. 

Dostává se do rostlin, které může spásat dobytek a tím se dostává do potravního řetězce. 

Následkem působení radioaktivního izotopu jódu jsou vážná onemocnění štítné žlázy. 

Havárie v Černobylu nebyla jedinou. V roce 2011 došlo vlivem seismické činnosti zemské 

kůry k havárii v japonské Fukušimě, menší havárie byly zaznamenány v roce 1957  

v Uralském závodě na přepracování jaderného paliva, v témže roce se vznítilo grafitové 

jádro reaktoru v anglickém Windscale, jádro bylo poškozeno i v roce 1979 v jaderné 

elektrárně Three Mile Island. Ovšem zdrojem havárií nemusí být jen jaderná zařízení, 

 jak dokazuje událost z února 2014 v poušti Nového Mexika, kde v objektu bývalého 

solného dolu v hloubce 650 metrů byl uložen vysoce aktivní radioaktivní odpad v množství 

cca 190 litrů. Nedostatečné zabezpečení uložení, spojené s požárem kamionu na odvoz soli 
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způsobilo reakci odpadu a díky nedostatečnému odvětrání melo za následek prudkou 

erupci radioaktivní pěny na povrch. [78] [83] [84] 

Nedostatečná péče o radioaktivní odpad, mnohdy i překračování zákonů  

a mezinárodních úmluv a podmořské jaderné pokusy jsou podepsány pod radioaktivní 

zamoření oceánů. I v současné době taková činnost pokračuje - největšími zdroji 

radioaktivního odpadu, uvolňovaného do moře jsou závody na přepracování vyhořelého 

jaderného paliva ve francouzském La Hague a v Sellafieldu v Británii. Rozsáhlá 

kontaminace živých mořských prvků byla zjištěna až u norských břehů a dokonce  

i v Grónsku. [83] 

Významným zdrojem ionizujícího záření jsou i odvaly z těžby uranových rud.  

Ze zbytků radioaktivních hornin se uvolňuje do ovzduší radon. Například v oblasti 

Schlema/Aue ve Spolkové republice Německo představují odvaly objem 47 milionů m
3
  

a rozkládají se na ploše 343 ha. V důsledku toho je v okruhu cca 400 km zaznamenán 

zvýšený výskyt rakoviny plic právě díky rychlému šíření radonu v ovzduší. [85] 

I v České republice, jako významném producentovi uranových rud (v roce  

1985, zaujímalo tehdejší Československo šestou příčku světových producentů uranových 

rud), je stále 67 velkých odvalů z těžby (Příbramsko, Jáchymov, okolí Stráže pod Ralskem, 

Dolní Rožínka atd.), obsahujících na 16 milionů m
3
 a zaujímajících plochu 2,5 milionu m

2
. 

K tomu je potřeba přičíst i 19 velkých odkališť, která obsahují 51 milionů tun 

radioaktivního odpadu a zabírají plochu 587 ha. Celková plocha zamoření dnes představuje 

až 24 km
2
.
.
Stát ročně na sanaci těchto území vynakládá přes dvě miliardy korun. Celková 

sanace zasáhne až do roku 2030. [35] 

Zdrojem radioaktivního odpadu jsou jaderná zařízení, především elektrárny,  

kde nosným médiem pro radionuklidy je především chladící voda. Zde se zkoumá obsah 

tritia. V případě jaderné elektrárny Temelín probíhala měření od roku 1990 až do roku 

2008 na vltavských profilech před a za výpustí odpadních vod a na horním profilu toku 

Labe. Z výsledků vyplývá, že maximální hodnoty před výpustí představovaly  

1 % standardu (100 Bq.l
-1

) a za výpustí pak 3%. Část z těchto naměřených hodnot jde  

ale na vrub reziduím jaderných pokusů a havárií minulého století. Naměřené hodnoty  

ale splňují normativy vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  

o radiační ochraně, v platném a účinném znění. [86] [87] 
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Ochrana před zdroji ionizujícího záření ve vztahu k životnímu prostředí není 

stejná jako v případě osobní ochrany, i když má stejné prvky. Jestliže je nutná ochrana 

časem, pak je nutno kontaminovaný odpad co nejdříve eliminovat. Ochranu vzdáleností lze 

v tomto případě chápat jako bezpečné uložení v místě, kde bude omezen vliv ionizujícího 

záření na nejbližší okolí (zde jen připomenu projekty, v nichž byl vysoce radioaktivní 

odpad plánován k vystřelení do Slunce). S časem i vzdáleností pak souvisí stínění - nelze-li 

odpad eliminovat jeho přepracováním, vznikne nutnost jej buď přemístit, nebo odstínit. 

Stejně tak při přemístění a uložení je nutno hledět na přiměřené a bezpečné odstínění,  

což je případ úložišť radioaktivního odpadu. Zdaleka nejdůležitější ochranou je  

ale prevence a předcházení mimořádným událostem, stejně jako pečlivé a bezpečné 

ukládání běžného institucionálního odpadu za užití nejnovějších poznatků a nejnovějších 

technologií. Odpovědnost nesou především původci radioaktivního odpadu a legislativci. 

5.3 Ukládání radioaktivního odpadu do životního prostředí v ČR 

Situace na poli nízkoaktivních radionuklidových zdrojů se zdá být stabilizovaná. 

Zejména ve zdravotnictví, které je původcem celé řady radioaktivních odpadů,  

jsou pravidla pro nakládání se ZIZ pevně stanovena a existují i příslušné kontrolní 

mechanismy. Značná část radioaktivních odpadů je v kapalné formě, pro ně jsou prakticky 

ve všech zdravotnických zařízeních s laboratořemi vymírací místnosti pro skladování 

použitého radioaktivního materiálu. Radioaktivní odpad, který nelze zpracovat  

ani skladovat ve vymíracích místnostech (nejen zdravotnických zařízení) je v současnosti 

expedován v příslušných obalech k uložení v úložišti Richard a Bratrství.  

Valnou většinu institucionálních odpadů, které nejsou skladovány po dobu nutnou 

k zániku radiační aktivity u původců, zpracovává ÚJV v Řeži u Prahy ve svém Centru 

nakládání s radioaktivním odpadem. Tímto způsobem se zpracuje až 90% veškerého 

institucionálního radioaktivního odpadu. Odpad je nejprve umístěn v určených místech  

ke třídění. Zde se provádějí základní měření, jejichž účelem je zjistit dávkový příkon  

a kontaminaci celého obalového souboru a současně se porovnává s přiloženou 

dokumentací, která by měla obsahovat co nejpodrobnější informace o odpadu. Následně je 

rozhodnuto o způsobu zpracování. [88] 

Vysokoaktivní a středněaktivní odpady, zejména z jaderných elektráren včetně 

vyhořelého jaderného paliva, jsou ukládány především v úložišti, zbudovaném při jaderné 
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elektrárně Dukovany. Některé radioaktivní odpady ale nemají svůj původ antropogenní,  

ale vznikají například ve vodárenství, zpracování fosfátů nebo při zpracování ropy. Takové 

odpady jsou ukládány na řízené skládky jako skládky nebezpečných odpadů. Způsoby 

ukládání radioaktivního odpadu jsou vypsány v Tabulce 3. [64] 

Tabulka 3 Způsoby ukládání radioaktivního odpadu (převzato a upraveno) [33] 

Klasifikace RaO 

podle vyhlášky č. 

307/2002 Sb. 

Klasifikace MAAE 

podle GSG-1 

Minimální požadavek na 

umístění 
Poznámka 

uvolnitelné odpady 
mimo rámec jaderné 

legislativy 

umístění na skládkách, 

příp. recyklace 

Přechodné odpady 
velmi krátkodobé 

odpady 

skladovat do doby dosažení 

hodnot nižších než 

uvolňovací úrovně, následně 

uvolnit do prostředí 

radionuklidy mají 

rozpad pod uvolňovací 

úroveň do 5 let 

Nízko a 

středněaktivní 

odpady 

velmi nízkoaktivní 

odpady 
zajištěná skládka 

nutná licence pro 

uložení VNAO 

nízkoaktivní odpady přípovrchové úložiště  

středněaktivní odpady podzemní úložiště 
nejméně desítky metrů 

pod zemí 

Vysokoaktivní 

odpady 
vysokoaktivní odpady 

hlubinné geologické 

úložiště 

hloubka úložiště je 

několik set metrů pod 

povrchem 
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6 ZÁVĚR 

Mírové využití jaderné energie je pro lidstvo dozajista přínosem. Jde o energii 

čistou, výkonnou a šetrnou a přátelskou k životnímu prostředí. Každá mince má však dvě 

strany a tou odvrácenou je radioaktivní odpad. 

I když je patrné, že velkou část radioaktivního odpadu lze zpracovat, případně 

díky nízké intenzitě ionizujícího záření ve spojení s krátkou dobou přeměny také skladovat 

na bezpečných místech u původců (například u pracovišť nukleární medicíny či laboratoří, 

pracujících s radioaktivními izotopy prvků) do doby, kdy zaniknou uvolňovací úrovně, 

stále ještě zbývá dost velká část radioaktivního odpadu, který tímto způsobem zpracovat 

nelze a je nutno jej umístit v bezpečném úložišti. Pro takové činnosti existuje poměrně 

propracovaná legislativa tak, aby bylo možno zabránit případnému úniku radiace  

a eliminovat negativní vliv ionizujícího záření na živé organismy i celkové životní 

prostředí. 

V současné době je velice aktuálním celospolečenským tématem plánované 

vybudování úložiště radioaktivního odpadu, určené primárně pro odpad střední a vysoké 

aktivity, včetně vyhořelého jaderného paliva, které ovšem odpadem - podobně jako některé 

institucionální odpady, zejména z laboratoří a výzkumných pracovišť - není a je určeno  

k dalšímu zpracování v budoucnu. Zmíněné "budoucno" úzce souvisí s vědeckotechnickým 

rozvojem. Současné technologie přepracování vyhořelého jaderného paliva nejsou 

rozhodně dokonalé, a jak ukazují případy závodů na jeho zpracování ve Francii a Velké 

Británii, ani příliš bezpečné, ale výzkumníci nezahálejí a pracují stále na nových  

a dokonalejších technologiích, směřujících k efektivnímu a současně i ekonomicky 

příznivějšímu zpracování vysoce aktivního odpadu. Ten je ovšem potřeba někde uskladnit. 

Je celkem pochopitelný odpor obcí ve vytipovaných lokalitách proti zbudování 

hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v jejich regionu - "ne na mém dvorku". Přitom 

drtivá většina obyvatel chápe prospěšnost takového zařízení. Chápou i odpovědnost 

vlastníka takového odpadu, který je v převážné většině stát, se po takový odpad postarat. 

Stát na druhou stranu chápe negativní postoje občanů a také svou povinnost určitá omezení 

a zásahy v regionu kompenzovat finančně, na určitých úlevách a podporách. Na jedné 

straně zde tedy stojí proti sobě případná rizika a omezení, na druhé straně výhody. 
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Co je vlastně příčinou převažujícího negativního názoru obyvatel na hlubinné 

úložiště? Máme za to, že jsou to dva hlavní faktory. Tím prvním je nedostatečná a někdy 

poněkud jednostranná informovanost a tím druhým, který s první úzce souvisí, jsou určité 

předsudky. Pokud se zmiňuji o jednostrannosti informací, pak máme na mysli informace  

o negativních jevech, haváriích a dalších událostech, spojených s jadernou energií,  

ať už je to Hirošima, Černobyl, Fukušima, Gorleben a mnoho dalších. A jsou to právě 

předsudky, které směrují obyvatele k daleko senzitivnějšímu vnímání takových informací, 

než informací z druhé strany spektra, tedy od státu. Na druhou stranu je nutno připustit,  

že obyvatelé vnímají pozitivně určité výhody, které jim jsou nyní ve vytipovaných sedmi 

lokalitách poskytovány ve formě finančních příspěvků do rozpočtů obcí a to jen  

v souvislosti s průzkumnými pracemi. Když ministr Mládek v červenci ohlásil, že nadále 

se bude pokračovat v průzkumech pouze v lokalitě Kraví Hora a Horky a v ostatních se 

průzkum zastaví, uhradili se někteří starostové s tím, že by se dále mělo pokračovat  

na čtyřech lokalitách. Je tedy patrné, že finanční příspěvek státu přinesl první ovoce  

a obyvatelé začínají vnímat i výhody, které by jim umístění hlubinného úložiště v jejich 

regionu přineslo. 

Je ovšem nutno připustit, že i v poznatcích, které jsou v reálném čase získávány, 

dochází k určitému morálnímu zastarávání a to, co se dne jeví jako ideální, může v krátké 

budoucnosti zcela nevyhovující, což ukázal případ americké vojenské základny Camp 

Century v Grónsku. Základna byla v roce 1967 uzavřena a na místě zůstal radioaktivní 

odpad, jehož osudem bylo na věky zůstat uvězněný v ledu. Stačilo ale 50 let, aby následky 

oteplování přinesly odtávání mas ledu, čehož důsledkem může být uvolnění toxického 

odpadu do moře. Projektované technologie a technologická řešení v případě úložiště 

radioaktivního odpadu v německém Gorlebenu rovněž za 40 let zastaraly a pro toto 

úložiště jsou nepoužitelné. 

Ačkoliv je ukládání radioaktivního odpadu do hlubinných úložišť uznáváno  

na mezinárodní úrovni jako nejideálnější řešení, své odpůrce - kromě militantních odpůrců 

jádra jako takového - nachází především v dotčených lokalitách. Vybudování hlubinného 

úložiště radioaktivního odpadu je pro Českou republiku nezbytností a je proto nutné vést 

konstruktivní dialog. Jako příklad by mohla sloužit Kanada, kde spolupráci při budování 

takového úložiště nabídlo hned 13 obcí.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(Accord europeén au transport international des marchandises par route) 

ALARA  „tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout“ (As low as reasonably 

achievable) 

ČVUT-  České vysoké učení technické 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International atomic 

energy agency) 

ICPR  Mezinárodní komise pro radiační ochranu (International commission 

on radiological protection) 

ISL   Chemická těžba nerostu (In situ leasing) 

NAO   Nízko aktivní odpady 

NIMBY  „Ne na mém dvorku“ (Not in my back yord) 

NORM  Přirozeně vyskytující se materiál (Naturally occuring radioactive 

material) 

OUÚ   Odpady o radioaktivitách nižších, než je uvolňovací úroveň 

PŘO   Přechodné (velmi krátkodobé) odpady 

PVP   Podzemní výzkumné pracoviště 

RAO   Radioaktivní odpad 

SAO   Středně aktivní odpady 

SÚJB   Státní úřad jaderné bezpečnosti 

SÚJCHBO  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

SÚRAO  Správa úložišť radioaktivního odpadu 

SÚRO-  Státní ústav radiační ochrany 

TENORM  Nahromadění koncentrace přirozených radionuklidů cestou 

technologického zpracování (Technologically enhanced naturely occuring 

radioactive material) 

UJV   Ústav jaderného výzkumu 

VAO   Vysoce aktivní odpady 

ZIZ   Zdroj ionizujícího záření  
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