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Anotace 

Téma „Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady“ má víceoborový 

charakter. Zdroje ionizujícího záření jsou široce využívány zejména ve vědě, výzkumu, 

energetice, průmyslu, zemědělství a zdravotnictví. Jejich aplikace generují radioaktivní 

odpady, které je nezbytné bezpečně oddělovat od životního prostředí v souladu 

s legislativou. Radioaktivní odpady mají v odpadovém hospodářství specifické postavení 

se zřetelem k riziku pro živé organizmy i materiály a k  extrémně dlouhé době trvání rizika 

některých kategorií odpadů. Riziko spojené s radioaktivním odpadem musí být hodnoceno 

vzhledem k přínosu využívání zdrojů ionizujícího záření a ekonomickým aspektům. 

Klíčová slova: zdroje ionizujícího záření, radioaktivní odpady, životní prostředí, odpadové    

hospodářství, trvání rizika. 

Summary  

Theme „Economical evaluate of radioactive waste“ is of multilateral character. Sources of 

radioactive radiation are broadly utilized dominantly in science, research, energy 

production, agriculture, and health service. Their application generates radioactive waste. 

Those is mandatory safely separate from environment with legislative demands. 

Radioactive waste have in waste economy specific role with regard to the influence at 

organic and inorganic matter, with extremely long lifetime risk of some categories of 

waste, with significant difference of available data-base evaluating cost of safe handling, 

with regard to political-economic aspect of waste generated in civil and military utilization 

of heavy nuclei fission and respecting fear of people concerning radioactive waste. 

Economic evaluation of radioactive waste handling creates very important factor, with 

strong influence at profit, risk and acceptability.    

 

Keywords: sources of radioactive radiation, radioactive waste, environment, waste 

economy, lifetime risk. 

 

 



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

Obsah 

1 Úvod, cíl práce ........................................................................................................ 1 

2 Radioaktivní odpady – jejich vznik, charakteristiky a klasifikace .......................... 3 

2.1 Přirozená radioaktivita ..................................................................................... 4 

2.2 Umělá radioaktivita .......................................................................................... 5 

2.3 Štěpení těžkých jader jako nejmohutnější zdroj radioaktivních odpadů ......... 6 

2.4 Klasifikace radioaktivních odpadů .................................................................. 7 

2.5 Radioaktivní odpady jako zdroj rizika ............................................................. 9 

2.6 Vyhořelé palivo a radioaktivní odpady z jaderné energetiky ........................ 10 

3 Staré ekologické zátěže na území ČR spojené s tvorbou radioaktivních odpadů 11 

3.1 Historie ........................................................................................................... 11 

3.2 Riziková analýza starých ekologických zátěží .............................................. 12 

3.3 Proveditelnost sanací starých ekologických zátěží ........................................ 13 

3.4 Průběžné monitorování a vyhodnocování radiační situace v lokalitě ............ 13 

3.5 Stará ekologická zátěž ve společnosti ÚJV Řež, a. s. .................................... 13 

4 Technologie nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem ............... 16 

4.1 Nakládání s vyhořelým palivem z jaderných elektráren ................................ 16 

4.2 Ukládání vyhořelého jaderného paliva .......................................................... 18 

4.3 Přepracování vyhořelého paliva ..................................................................... 20 

4.4 Odpady z těžby nerostů včetně uranových rud .............................................. 22 

4.5 Ostatní RAO z jaderné energetiky ................................................................. 22 

4.6 Odpady z vyřazování jaderných elektráren z provozu ................................... 23 

4.7 Institucionální radioaktivní odpady ............................................................... 24 

5 Náklady vynaložené na radioaktivní odpady ........................................................ 27 

5.1 Jaderný účet ................................................................................................... 27 



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

5.2 Náklady na ukládání odpadů do přípovrchových úložišť .............................. 28 

5.3 Rezervy na vyřazování ................................................................................... 29 

5.4 Externí náklady .............................................................................................. 30 

5.5 Náklady na nakládání s institucionálními radioaktivními odpady................. 31 

5.5.1. Likvidace nízkoaktivního RAO z objektu č. 211/6 - Překladiště RAO ............. 33 

5.5.2. Likvidace vyřazené technologie v objektu č. 250 Radiochemie ........................ 34 

5.5.3. Likvidace RAO skladovaných na ploše Červená skála ...................................... 36 

5.6 Dekontaminace versus zpracování, úprava a uložení do ÚRAO ................... 37 

6 Závěr ..................................................................................................................... 41 

Seznam pojmů .............................................................................................................. 43 

Seznam použité literatury ......................................................................................... 44 

Seznam obrázků ....................................................................................................... 45 

Seznam tabulek ........................................................................................................ 46 

Seznam grafů ............................................................................................................ 47 



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

   

Seznam použitých zkratek 

a.s.    akciová společnost 

ČR    Česká republika 

EU    Evropská unie 

EŠ    ekologické škody 

EURATOM   Evropské společenství pro atomovou energii 

ISO     Mezinárodní organizace pro normalizaci  

JE    jaderná elektrárna 

MAAE        Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

MF    Ministerstvo financí 

RAO    radioaktivní odpad 

RaL    radioaktivní lokalita 

SEZ    staré ekologické zátěže 

SI    světové míry a váhy 

SÚJB    Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚRAO   Správa úložišť radioaktivních odpadů 

TGM    Tomáš Garrigue Masaryk 

TENORM materiály, u kterých došlo k významnému nárůstu 

koncentrace přírodních radionuklidů vlivem jejich 

technologického zpracování 

ÚJV Ústav jaderného výzkumu 

URZ    uzavřený radionuklidový zářič 

ÚRAO    úložiště radioaktivního odpadu 

VJP    vysoce jaderné palivo 

ZIZ    zdroje ionizujícího záření 

ŽP    životní prostředí 

 

 

 

 



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

2015  1 

1 Úvod, cíl práce 

Základy jaderné fyziky byly vytvořeny v období dvaceti let od roku 1919, kdy 

Rutherford poprvé provedl umělou jadernou reakci (přeměna dusíku na kyslík ozařováním 

částicemi alfa), do roku 1939, ve kterém pokusy Hahna a Strassmana vytvořit transurany 

bombardováním uranu neutrony vedly k objevu štěpení. Extrémně rychlý rozvoj aplikací 

jaderné fyziky ovlivnil široký rozsah přírodních i technických věd i aplikací ve výzkumu, 

vědě i v praxi. Mírové a zbraňové aplikace získaly se zřetelem ke společným nárokům na 

poznání enormní podporu. Postupně se vyvíjely i názory na vymezení podmínek, za 

kterých bylo a je možné rozvíjet aplikovanou jadernou fyziku bez významného rizika 

vyvolaného ionizujícím zářením. Rozvoj znalostí o vlivu záření na živé organizmy i na 

materiály a poznání rizikového potenciálu radioaktivních materiálů ovlivnily legislativu 

včetně nároků na nakládání s radioaktivními odpady (RAO). Velmi rychlá etapa vývoje 

hromadila poznatky o využití potenciálu ionizujícího záření i z pohledu rizika  

a prospěšnosti. První získané poznatky o riziku plynoucího z ozáření živých organizmů 

vyústily do omezování dávek záření. S rozvojem poznání se limity ozáření zpřísňovaly. To 

se projevilo v nárocích na nakládání jak s využívanými zdroji, tak s odpady. Radiační 

ochrana se stala trvalou součástí aplikací ionizujícího záření a nákladů na ni. 

Požadavky na nakládání s radioaktivními odpady jsou uvedeny v příslušné vyhlášce o 

radiační ochraně. Výše úhrady se odvíjí od aktivity zdrojů udávající počet rozpadů za 

sekundu, na charakteru záření, na fyzikální a chemické formě, na přijatelnosti rizika 

využívání, na době trvání rizika, na možnosti oddělit zdroje záření od životního prostředí a 

na dosažené úrovni dostupných technologií. 

Metody nakládání se zdroji záření jsou závislé na tom, zda se jedná o zbrojní nebo 

civilní využití. Je možné klasifikovat radioaktivní odpady podle původu jako odpady z 

těžby, institucionální odpady a odpady z jaderné energetiky. Zvláštní kategorii tvoří staré 

ekologické zátěže a ilegálně převážené radioaktivní materiály. Pro každou z těchto 

kategorií jsou specifické metody nakládání s nimi i stanovení výše úhrady na manipulace 

až k bezpečnému uložení. 

Cílem diplomové práce je popsat radioaktivní odpady v jednotlivých kategoriích, 

charakterizovat jejich rizikový potenciál, popsat metody nakládání s nimi a ekonomicky se 
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vyjádřit k nákladům na bezpečné nakládání s RAO s ohledem na to, že veškeré náklady na 

zneškodnění radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva nesou původci. 

Ukládání radioaktivních odpadů je drahé i přesto, že náklady jsou optimalizované a to 

proto, že musí vyhovět přísným požadavkům na ukládání radioaktivních odpadů. V 

případě institucionálních odpadů, kde jsou v provozovaných úložištích uloženy i odpady 

před nabytím platnosti Atomového zákona, se bude Česká republika nadále spolupodílet na 

zajištění provozu a uzavírání těchto úložišť. 
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2 Radioaktivní odpady – jejich vznik, 

charakteristiky a klasifikace 

Nároky na nakládání s radioaktivními odpady vyžadují znalosti o rozpadu atomových 

jader a o emitovaném záření. 

Jádra atomů (nuklidy), jejichž složení je stálé, se označují jako stabilní. Nestabilní 

jádra (radionuklidy) mění své složení a přitom emitují částice nebo elektromagnetické 

záření. Povaha záření je plně určena složením jádra, které je vysílá. Fakt, že při rozpadu 

jádra se mění chemické složení prvku emitujícího záření, svědčí o tom, že záření má svůj 

původ v jádře a ne v atomovém obalu. Z průběhu exponenciály plyne, že vždy za určitou 

dobu se sníží počet jader radioaktivního materiálu na jednu polovinu. Tato doba je 

nazývána poločas rozpadu. V tabulce jsou uvedeny příklady nejznámějších radioizotopů, 

které jsou seřazeny dle poločasu přeměny. 

Tabulka 1 - Poločas rozpadu  

Prvek  Izotop   Poločas rozpadu 

Síra  
35

S  87,5 dní 

Kobalt  
60

Co  5,27 let 

Tritium  
3
H  12,36 let 

Cesium  
137

Cs  30,17 let 

Radium  
226

Ra  1 622 let 

Uhlík  
14

C  5 730 let 

Plutonium  
239

Pu  24 400 let 

Uran  
235

U  710 milionů let 

Draslík  
40

K  1,26 miliard let 

Uran  
238

U  4,51 miliard let 

Thorium  
232

Th  13,9 miliard let 

Zdroj: [12]  

 

Při radioaktivním rozpadu může být emitován jádrem proton, neutron, elektron nebo 

pozitron, ale také elektromagnetické záření nebo složená částice například jádro helia. 

Mezi projevy radioaktivity patří rovněž spontánní štěpení těžkých jader. Vedle přirozených 

radioaktivních látek, které jsou součástí okolního světa, nebo které vznikají interakcí 

kosmického záření se vzdušným obalem Země, existují také umělé radioaktivní látky 

vzniklé činností člověka. Vlastnosti radioaktivních materiálů nejsou závislé na původu, ale 

výhradně na složení atomových jader. Výsledkem radioaktivního rozpadu nestabilního 
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jádra může být vznik stabilního nebo nestabilního dceřiného produktu. Ten se může dále 

rozpadat. Radionuklidy s vysokým měrným počtem rozpadů a dlouhým poločasem 

rozpadu vytvářejí trvalé riziko.  

2.1 Přirozená radioaktivita 

V zemské kůře i na povrchu Země se vyskytují vedle stabilních i radioaktivní izotopy, 

které se mohou rozpadat na stabilní nebo nestabilní produkty. Příkladem rozpadu na 

nestabilní produkty jsou rozpadové řady – thoriová (začínající 
232

Th) a uranové (začínající 

235
U nebo

 238
U), viz obrázek č. 1. 

Obrázek 1: Rozpadové  řady 

 

Zdroj:[12] 

 

Radioaktivní materiály jsou přirozenou součástí životního prostředí. Těžebními zásahy do 

zemské kůry mohou být do životního prostředí vyneseny radioaktivní materiály ohrožující živé 

organizmy. Od roku 1896, kdy A. H. Becquerel objevil při zkoumání vzorku uranové soli 

přirozenou radioaktivitu, se lidské znalosti neustále rozšiřují. V současné době známe asi  

2 000 radionuklidů. V přírodě jich bylo nalezeno přibližně sto [12]. 
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2.2 Umělá radioaktivita 

Změny ve složení atomových jader vznikají nejen přirozeným radioaktivním rozpadem, 

ale mohou být vyvolány i uměle. Každá jaderná reakce probíhá ve dvou fázích. V první fázi 

vnikne cizí částice (proton, neutron, částice alfa, deuteron, elektron, pozitron, gama záření 

apod.) do jádra a vytvoří s ním složené jádro. Ve druhé fázi přejde vzbuzené jádro do nového 

stavu. To se může stát řadou způsobů, které jsou závislé na druhu a energii cizí částice a na 

vlastnostech původního jádra. Tak může vzniknout nové jádro nebo několik nových jader 

a zbytek nebo zbytky (elementární částice obecně odlišné od bombardující částice). Vzniklé 

jádro může být stabilní nebo radioaktivní. Ve druhém případě se hovoří o tzv. umělé 

radioaktivitě. V současné době jsou k dispozici urychlovače částic schopné dodat částice 

s extrémně vysokými energiemi. Tak lze uskutečnit mnoho tisíc reakcí umělého typu, v nichž 

byla vyrobena i jádra v přírodě se nevyskytující, jakož i v přírodě existující izotopy. Známé 

jaderné reakce lze roztřídit do tří základních typů: prostou přeměnu, štěpení a tříštění. 

Transmutace neboli prostá přeměna je takový typ jaderné reakce, při němž z terčového 

jádra vzniká nové jádro s hmotnostním číslem málo odlišným od jádra terčového. Tak 

například stabilní 
59

Co vytvoří po ozáření neutronem radioaktivní 
60

Co, který emituje záření 

gama o vysoké energii a takto vyrobený radioaktivní kobalt se používá například při 

nedestruktivním zkoušení materiálů jejich prozařováním, nebo ve známém Lexelově gama 

noži používaném v radioterapii. 

Štěpení je jaderná reakce, při které z těžkého terčového jádra vznikají dvě středně těžká 

jádra, další částice, a uvolňuje se energie. Umělé jaderné reakce lze vyvolat třemi způsoby: 

1. ostřelováním atomů částicemi získanými přirozeným rozpadem, umělými jadernými 

reakcemi nebo částicemi z urychlovače, 

2. zvýšením teploty interagujících materiálů na extrémně vysoké hodnoty více než 

stovky milionů kelvinů tak, aby energie tepelného pohybu byla dostatečně velká  

k překonání odpuzujících elektrostatických sil, 

3. vyvoláním interakce mezi jádry a nenabitou částicí (neutronem), která se může 

přiblížit k jádru bez překonání elektrostatické bariéry [7]. 
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2.3 Štěpení těžkých jader jako nejmohutnější zdroj 

radioaktivních odpadů 

V předcházející kapitole byly popsány tři způsoby umělých jaderných reakcí.  

Z hlediska možného získávání energie není vhodný první způsob, a to proto,  

že účinnost urychlovačů těžkých částic je extrémně nízká, takže energie vynaložená na 

výrobu částic není účinně využita jak vzhledem k nízké pravděpodobnosti uskutečnění 

interakce částice s jádrem, tak se zřetelem na poměr energie uvolněné jadernou reakcí  

k energii vynaložené na získání střely. Druhý způsob podmiňuje vznik jaderných reakcí 

dosažením extrémně vysokých teplot stovek milionů Kelvinů. Na této variantě získávání 

jaderné energie se pracuje s dlouhodobým výhledem na praktické využití v energetice. 

Problémem je řízené uvolňování energie podle potřeby a ne explozí. Proces 

termojaderných reakcí je využíván v termojaderné zbrani tj. vodíkové bombě. Třetí možný 

způsob spočívající v průniku neutronů elektronovým obalem se stal základem současné 

jaderné energetiky. 

Proces štěpení těžkých jader lze obecně vyjádřit schématem, viz obrázek č. 2 a lze 

zapsat následovně: 

 štěpitelné jádro + neutron → dvě štěpné trosky + neutrony + záření gama a beta + 

neutrino [7]. 
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Obrázek 2: Štěpení 

Zdroj:[12] 

2.4 Klasifikace radioaktivních odpadů 

Základní dělení radioaktivních odpadů dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 499/2005 Sb. vychází z jejich formy, aktivity a nebezpečnosti bez ohledu na 

výše uvedené dělení. Podle vyhlášky jsou radioaktivní odpady děleny na plynné, kapalné  

a pevné; pevné odpady jsou dále děleny na odpady přechodné, nízko a středně aktivní  

a vysoceaktivní
1
.  

Přechodné radioaktivní odpady jsou odpady, jejichž aktivita klesne po určité době 

skladování (maximálně 5 let) na úroveň, jež umožňuje jejich uvolnění do životního 

prostředí. Tato úroveň vychází z Atomového zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 499/2005 Sb. Jde o velmi různorodé materiály jako je papír, plasty, kovy, 

textil, kov, které vznikají v menším množství např. při pravidelných odstávkách elektráren 

a údržbě kontaminovaných zařízení. 

                                                 
1
  V současné době se připravuje novela Atomového zákona, reflektující nové doporučení MAAE o 

klasifikaci radioaktivních odpadů.  
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Radioaktivní odpad (dále jen RAO) podle ekonomického hodnocení lze rozdělit pro 

účely diplomové práce do čtyř skupin:  

1. Vyhořelé jaderné palivo a RAO z jaderné energetiky 

2. Institucionální RAO 

3. RAO kontaminované přírodními radionuklidy  

4. Staré ekologické zátěže (SEZ) způsobené činností bývalého státního podniku. 

Je vhodné upozornit na to, že významné náklady vznikají i na identifikaci ilegálně 

převážených radioaktivních odpadů – materiálů. Použití detekčních rámů schopných 

upozornit na převoz radioaktivních materiálů vyžaduje nákladnou investici a náklady na 

provoz bez ohledu na počet zjištěných příhod. Zneškodnění odhalených příhod je totožné 

s nakládáním s institucionálními odpady. 

Vysokoaktivními radioaktivními odpady jsou odpady, u kterých musí být při jejich 

skladování a ukládání zohledněno uvolňování tepla z rozpadu radionuklidů v nich 

obsažených. 

Ostatní radioaktivní odpady se klasifikují jako nízko a středně aktivní radioaktivní 

odpad. Nízko a středně aktivní radioaktivní odpady se dělí na odpady krátkodobé, tj. 

odpady, které obsahují převážně radionuklidy s poločasem přeměny do 30 let, dlouhodobé 

odpady, kterými jsou ty odpady, které nepatří do podskupiny krátkodobých radioaktivních 

odpadů.  

Nízko a středně aktivní odpady krátkodobé je možno zneškodnit jejich uložením do 

přípovrchových úložišť.  

Nízko a střední aktivní odpady dlouhodobé bude třeba po skladování uložit do 

hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. V současné době se diskutuje v ČR v souladu 

s návrhem Mezinárodní agentury pro jadernou energii o nové kategorii tzv. velmi nízko 

aktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje úroveň pro jejich uvolnění do životního 

prostředí, ale je natolik nízká, že je možno je uložit v zařízení typu skládek nebezpečných 

odpadů. Tato kategorie je využívána v řadě zemí,  např.  Francii, Španělsku, Velké Británii 

jako účinný nástroj pro optimalizaci systému nakládání s radioaktivními odpady. 
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Pro jednotlivé kategorie odpadů jsou vypracovány osvědčené metody zpracování  

a úpravy, skladování i uložení [6]. 

2.5 Radioaktivní odpady jako zdroj rizika 

Ionizující záření má vliv na živé organizmy i materiály. Ionizující záření alfa, beta, 

gama a neutrony absorbované v živém organizmu vyvolává změny vytvářející riziko. 

Rozhodující je měrná energie absorbovaná živou tkání vyjádřená dávkou Gray [Gy], což 

je jednotka absorbované dávky záření v soustavě SI. Protože však různé druhy mají odlišný 

vliv na živé organizmy, nahrazuje se tato veličina hodnotou biologických účinků různých 

druhů záření a jednotkou tohoto dávkového ekvivalentu je jeden Sievert [Sv]. Dávka 

1 Sv jakéhokoli záření má stejné biologické účinky jako dávka 1 Gy rentgenového nebo 

gama záření. Je pojmenována po R. Sievertovi, průkopníkovi radiační ochrany. Jednotka 

Sievert je velká pro vyjádření běžných ozáření. Proto se užívá tisícina její hodnoty [mSv]. 

Průměrná hodnota dávkového ekvivalentu pro člověka pocházející z přírodního ozáření je 

2,4 mSv ročně. Ozáření dávkovým ekvivalentem 2 – 4 Sv vytváří 50% pravděpodobnost 

úmrtí. Neoptimální nakládání s radioaktivními odpady může vést k nadlimitnímu ozáření a 

poškození zdraví, v krajním případě až ke smrti. 

Na následujícím obrázku č. 3  jsou příklady některých dávek ionizujícího záření, které 

nás obklopují a jsou v i v našem těle. Například je patrné,  že průměrná dávka ionizujícího 

záření  na člověka v ČR je 0,14 mSv, ale při rentgenovém snímkování plic člověk dostane 

jednorázovou dávku ionizujícího záření 20 mSv [10]. 

Obrázek 3: Limity ionizujícího záření 

 

Zdroj: [10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gray
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolf_Maxmilian_Sievert&action=edit&redlink=1
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2.6 Vyhořelé palivo a radioaktivní odpady z jaderné energetiky 

Asi 99 % radioaktivního inventáře, který se vytváří za provozu jaderného reaktoru, je 

obsaženo ve vyhořelém palivu, minoritní podílem jsou kontaminovány elektrárenské 

technologie. 

Palivové soubory jsou vyjmuty z reaktoru po dosažení projektovaného vyhoření nebo 

při porušení integrity. V druhém případě jsou buď opraveny, nebo přeloženy k vyhořelému 

palivu. Vyhořelé palivo obsahuje štěpné trosky a produkty jejich rozpadu, velký podíl 

původního štěpitelného materiálu, plutonium jako štěpitelný materiál vzniklý záchytem 

neutronů a další aktinidy. Konstrukční materiály a povlaky palivových článků obsahují 

radioaktivní materiály vzniklé umělou přeměnou. Přesný inventář aktivní zóny a tím 

radioaktivitu vyhořelého paliva i zbytkový výkon závisí na složení paliva a konstrukčních 

materiálů a na hloubce vyhoření. 

V primárním okruhu heterogenního reaktoru (mimo jaderné palivo) jsou tyto zdroje 

radioaktivních materiálů: 

1. aktivace atomů tvořících chladivo, 

2. produkty koroze materiálů primárního okruhu, které se aktivují neutrony, 

3. produkty štěpení jaderného paliva, které mohou proniknout do chladiva porušením 

povlaku palivového článku nebo difuzí štěpných produktů povlakem.  

Složení radioaktivních odpadů lze identifikovat podle jejich původu, dozimetrickým  

a spektrometrickým měřením [9]. 
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3 Staré ekologické zátěže na území ČR spojené s 

tvorbou radioaktivních odpadů 

3.1 Historie 

Tím, že člověk zavádí nové technologie podložené novými vědeckými poznatky, 

vstupuje do programů, pro které nemá úplný systém pravidel, praktik a znalostí, neboť 

provozní zkušenosti a reálná bezpečnost, spolehlivost a úspěšnost projektu mohou být 

hodnoceny až na základě dlouhodobých provozních zkušeností. Změnám ve výrobním 

procesu je nutné přizpůsobit nejen technologii, ale také člověka. A to především 

radiochemickým experimentům, zkoumáním vlastností ozařovaných materiálů, měření na 

reaktorech, vývoji jaderných paliv, práci se zdroji záření a dalším. Fyzikální, technické, 

ekonomické, zdravotní a bezpečnostní vývojové práce vedly k postupnému hromadění 

radioaktivních pevných a kapalných materiálů, které byly odkládány do betonových nebo 

kovových nádrží i jinak, přímo do půdy nebo ponechány působení času.  

K hlavním zdrojům záření vytvářejícím staré ekologické zátěže v České republice 

jako důsledek aplikací jaderných věd přistupují další položky, jako jsou odpady z těžby 

uranových rud, transportu, ze speciálních technologií, které v minulosti připravovaly 

radioizotopy pro lékařské a další použití, z procesů nakládání s jadernými materiály. 

Problémům ekologických zátěží nebyla v České republice až do počátku devadesátých let 

minulého století věnována relevantní pozornost. Mapování obsahu kontaminantů a jejich 

rozložení byla sice požadována tehdejší Československou komisí pro atomovou energii, 

tyto požadavky nebyly ale respektovány. Odkazy využitelné jako významné podklady 

rizikových faktorů nejsou prakticky žádné. Pro postupy po roce 1990 bylo zejména 

významné adresné vytipování ohrožujících faktorů a jejich lokalizace vycházející 

z terénních a dozimetrických měření a dalších analýz. Ke stanovení cílových parametrů 

nápravných opatření je kompetentní SÚJB [6]. 

Výsledkem je přiznání odpovědnosti státu za staré ekologické zátěže a za provedení 

nápravných opatření, které by odstranily relevantní rizika z radioaktivních odpadů ve 

starých ekologických zátěží, a to i za cenu významných nákladů pro stát.  
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3.2 Riziková analýza starých ekologických zátěží 

Podklady získané provozovatelem vytipované lokality při inventarizaci starých 

ekologických zátěží jsou výchozím údajem k provedení rizikové analýzy. Samotná 

inventarizace nemá ještě vypovídací hodnotu pro posouzení vztahu mezi rizikem starých 

ekologických zátěží a předpokládanými náklady na jejich odstranění. Hodnocení jaderné, 

radiační i technické bezpečnosti provádí riziková analýza.  

Analýza rizik je vstupním pokladem, který formuluje výsledky prací a měření, které 

by odstranily přetrvávající rizikové faktory ve vymezené lokalitě. Její formulace má 

definovat zátěže tak, aby byl areál po sanaci „ekologicky čistý“. Posouzení analýzy rizik 

v oponentním řízení musí v detailech posoudit výsledky experimentální identifikace 

ohrožení a vyvodit nezbytné závěry, obsahující co nejúplnější a dosažitelné hodnocení 

všech rizikových míst. Riziková analýza se vztahuje vždy k dané lokalitě. Dále musí 

kvalitativně i kvantitativně vyjádřit ohrožení skupin rizikovými faktory se zřetelem 

k okamžité situaci i se zřetelem k dlouhodobým charakteristikám radioaktivního inventáře.  

Její součástí je dále teoretické a experimentální prověření rizikových míst a zaujetí 

odborného stanoviska k zjištěným skutečnostem. V dalším postupu přípravy sanace je 

nezbytné nutné rozlišit popsaná rizika se zřetelem k jejich zařazení do etap a položek 

sanace tak, aby nebylo pochyb o jejich charakterizaci, plnění v etapách, zařazení do věcně 

specifikovaných položek, cílech sanace a nákladech na řešení. Základním předpokladem 

kvality projektu sanace je vypracování detailního přehledu dotčených škod tak, aby bylo 

možné vyhodnotit nároky na sanace, jejich cíle, nároky na plnění a možnost všestranné 

transparentní kontroly zadání, cílů, postupů a nákladů. Text rizikové analýzy je podroben 

oponentnímu posouzení.  

Posouzení oponenta a další řízení se neobejdou bez analýzy 

 a přehledu rizika a cíle rizikové analýzy musí respektovat požadavek monitoringu 

dotčeného areálu a přístupových cest i se zřetelem na činnosti, které jsou v lokalitě 

prováděny v rámci mimo staré ekologické zátěže [4].  
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3.3 Proveditelnost sanací starých ekologických zátěží 

Na rizikovou analýzu navazuje posouzení proveditelnosti sanace starých ekologických 

zátěží. Posouzení proveditelnosti sanačních prací je zásadní pro identifikaci sanačních 

technik a technologií i doložení kompetence řešitelů. Studie proveditelnosti sanace 

ekologických škod prokazuje, že odborně následně připravený realizační projekt je 

schopen předběžně specifikovat rozsah sanačních prací a rozsah nákladů [5]. 

3.4 Průběžné monitorování a vyhodnocování radiační situace 

v lokalitě 

Zásahy vyvolané sanačními zákroky vytvářejí potenciální riziko kontaminace 

okolních objektů, transportních cest a okolí. Této skutečnosti si musí být vědom dodavatel 

sanačních prací, a to z důvodu zájmu a práva veřejnosti, která vyžaduje informace o vlivu 

sanačních prací na blízké i vzdálené okolí na povrchu i v podzemí a na ovzduší. 

Monitorování dávkového příkonu provádí zhotovitel sanace a jeho nadřízené orgány. Aby 

nedocházelo ani v budoucnosti ke sporům o kontaminaci sanovaných objektů, okolí  

a tranzitních cest, je výhodné angažovat k nezávislé kontrole akreditovanou organizaci, 

která provede měření a jeho vyhodnocování v celé etapě plnění realizačního projektu  

i po jeho ukončení a která povede záznamy a vydá závěrečnou zprávu o vlivu sanace na 

životní prostředí. 

3.5 Stará ekologická zátěž ve společnosti ÚJV Řež, a. s. 

Ústav jaderného výzkumu Řež (dále ÚJV) byl založen v roce 1955. ÚJV je vedoucí 

výzkumná organizace v jaderné oblasti v ČR. Zajišťuje výzkumnou a vývojovou činnost  

a uplatnění jejích výsledků v oblasti jaderných technologií a nakládání s odpady. ÚJV  

a jeho dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež, s.r.o. provozují 2 výzkumné jaderné 

reaktory, horké komory, výzkumné laboratoře, zařízení pro nakládání s radioaktivními 

odpady, ozařovače, a další technologická zařízení. 

V důsledku výzkumných prací, provozu experimentálních i produkčních zařízení  

a laboratoří a i jejich postupného vyřazování z provozu, vzniklo v ÚJV značné množství 

RAO, radioaktivně kontaminovaných i ozářených materiálů, technologií a stavebních 

konstrukcí, včetně vyhořelého jaderného paliva z výzkumných reaktorů. Všechny tyto 
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zátěže lze podle usnesení Vlády ČR ze dne 17. března 1993 č. 123 o řešení ekologických 

závazků při privatizaci charakterizovat jako ekologické závazky vzniklé před privatizací 

ÚJV. Ekologické zátěže ÚJV jsou v porovnání s ostatními ekologickými zátěžemi v ČR 

výjimečné tím, že jejich podstatou je kontaminace radioaktivními látkami. Proto pro jejich 

likvidaci je nutné používat unikátních metod a postupů včetně využití speciálních 

technologických zařízení. Likvidace starých ekologických zátěží byla zahájena v roce 2003 

a bude ukončena nejdříve v roce 2016. Sanační práce jsou prováděny ÚJV, který má 

dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s RAO a VJP a dekontaminací a má k dispozici 

pracovníky   s vysokou odborností  a potřebné technologické vybavení. 

V rámci monitorovacích programů schválených SÚJB se provádí monitorování 

pracovníků, pracovního prostředí a životní prostředí. Nezávislé monitorování okolí provádí 

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM se sídlem v Praze na základě požadavku 

Ministerstva životního prostředí České republiky. Jedná se o monitorování areálu ÚJV  

i jeho okolí. Provádí se měření radiační situace a analýzy radioaktivních látek ve vzorcích 

podzemních vod, půdy, kalů z čistírny odpadních vod ÚJV Řež a vody z řeky Vltavy.  

Zatím nebyl zjištěn negativní vliv sanačních prací na životní prostředí, neboť získané 

hodnoty jsou pod úrovní legislativních limitů. Staré ekologické zátěže nejsou jen 

specifickým českým problémem. V etapě rychlého vývoje jaderných aplikací v době 

výrazně měkčích zákonných předpisů a ustanovení se nahromadily odpady, za jejichž 

zneškodnění odpovídá stát. Rozmanitost charakteristických vlastností RAO vytvářející 

problém starých ekologických zátěží neumožňuje apriorní odhad nákladů. Složku nákladů 

vytvářejí náklady na sanační práce, na investiční náklady zejména pro bezpečné provádění 

sanačních prací  a  na uložení v úložišti. Obecně se může jednat jak o sanaci technologií  

a budov, tak o sanaci půdy a celý postižený region, např. Ralsko. 

Ekologické zátěže ÚJV jsou specifické svým charakterem. Existuje zde vysoké riziko 

ohrožení pracovníků, obyvatelstva a životního prostředí. Proto je kladen důraz na bezpečné 

provádění nápravných opatření, které je zajištěno vysokou odborností pracovníků ÚJV  

s dlouholetými zkušenostmi a potřebným technologickým vybavením. Realizace sanačních 

prací ÚJV probíhá úspěšně při zajištění vysoké úrovně radiační ochrany a jaderné 

bezpečnosti. Výsledky monitorování potvrzují, že nedochází k úniku RAO do životního 

prostředí [4,11].  
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Obrázek 4: Areál ÚJV Řež 

Zdroj: [2] 
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4 Technologie nakládání s radioaktivními odpady 

a vyhořelým palivem 

Povolení provozu jaderných elektráren je v současné době ve vyspělých zemích 

vázáno na průkaz schopnosti bezpečného nakládání s vyhořelým jaderným palivem  

a radioaktivními odpady, pro které jsou vyvíjeny technologie bezpečného oddělení od 

životního prostředí. Podmínkou využívání jaderné energie je vypracování a realizace 

moderně pojaté strategie nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady. 

Bezpečné, spolehlivé a hospodárné nakládání s vyhořelým jaderným palivem  

a radioaktivními odpady musí uspokojit nejen odborníky, ale i veřejnost.  

Československo až do roku 1988 odesílalo vyhořelé palivo bezplatně do bývalého 

Sovětského svazu. V současné době je vyhořelé palivo skladováno ve skladech a bude 

v budoucnu uloženo v hlubinném úložišti [8]. 

Strategické rozhodnutí zaměřené na ukončení palivového cyklu musí být přijatelné 

z mnoha hledisek a respektovat fyzikální složení vyhořelého paliva, chemické vlastnosti 

štěpných produktů a z nich plynoucí retenční vlastnosti, technologické provedení konce 

části cyklu a vytvoření dlouhodobých bariér a nakonec charakteristiky radioaktivního 

inventáře po jejich definitivním uložení.  

4.1 Nakládání s vyhořelým palivem z jaderných elektráren 

Základním faktorem, který určuje způsob nakládání s vyhořelým palivem z jaderných 

elektráren je druh palivového cyklu. Palivový cyklus v sobě zahrnuje následující činnosti 

spojené s výrobou a použitím jaderného paliva: těžba a úprava uranové rudy, obohacení 

uranu, výroba jaderného paliva a jeho použití v jaderném reaktoru a nakládání s vyhořelým 

palivem (skladování, přepracování, uložení). 

Rozeznávají se dva druhy palivového cyklu, a to otevřený a uzavřený. 

Otevřený palivový cyklus je takový, ve kterém palivo není přepracováváno. Po 

dlouhodobém skladování bude uloženo do hlubinného úložiště.  
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Uzavřený palivový cyklus je takový, ve kterém je vyhořelé palivo přepracováváno a 

znovu používáno jako palivo pro provoz jaderných reaktorů [8]. 

Státy využívající jadernou energii se nemohou vyhnout problémům s těmito druhy 

paliv. Rizikový potenciál vyhořelého a použitého paliva vyžaduje celosvětově vytvoření 

cíleně řízených nákladných projektů. Technologické a geofyzikální řešení není jedinou 

podmínkou. Nezbytný je informovaný souhlas veřejnosti zejména v lokalitách budoucích 

hlubinných úložišť, ale i mimo ně. Čím dříve se vytvoří v České republice kapacity 

schopné bezpečně vyvést využívané radioaktivní materiály z biosféry, tím jednodušeji se 

může rozvíjet rozhodování o dalším využívání jaderné energie.  

Palivové soubory jsou vyjmuty z reaktoru po dosažení projektované životnosti (tzv. 

vyhoření). Vyjmuté palivo je nejprve skladováno a chlazeno vodou v bazénu situovaném 

v ochranné obálce jaderné elektrárny a následně přeloženo do skladovacích obalových 

souborů, ve kterých se po dobu mnoha desítek roků snižuje rozpadem radiace i vývin tepla 

viz obrázek č. 5. Sklady v suchém i mokrém provedení lze při současné úrovni technických 

řešení bezpečně provozovat desítky let při zanedbatelném riziku pro personál obsluhy i pro 

veřejnost. 

 

Obrázek 5:Uložení 

Zdroj:[3] 

Pro další etapu nakládání s vyhořelým palivem jsou z technického hlediska reálné 

pouze dvě varianty, a to uložení nebo přepracování s následným využitím uranu a plutonia 

a s uložením odpadů z přepracování.  
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4.2 Ukládání vyhořelého jaderného paliva 

V současné době není stále definitivně vyhodnoceno, která z variant ukončení 

jaderného palivového cyklu je výhodnější. Faktem ale zůstává, že při dnešních cenách 

uranu je přepracování neekonomické, a proto je výhodnější palivo dlouhodobě skladovat  

a následně uložit. Pokud by cena uranu vzrostla, pak by přepracování mohlo být 

ekonomicky výhodnější. To se ale zatím nepředpokládá, neboť uranu je dostatečné 

množství a vzhledem k odklonu od jaderné energetiky v některých zemích klesá poptávka 

po uranu. Také se snižují stavy jaderných zbraní a jaderný materiál se částečně používá pro 

výrobu paliva pro jaderné elektrárny. 

Koncepce uložení radioaktivních materiálů je založena na systému několika 

relativně nezávislých bariér navržených tak, aby toxické nuklidy přítomné ve vyhořelém 

palivu, a rovněž tak vysoké dávky radioaktivity zůstaly izolované trvale od člověka 

a přírody. Vyhořelé palivo a radioaktivní materiály je nutné skladovat tak dlouho, pokud se 

jejich radioaktivita nesníží na míru, která by neohrozila ani vzdálené generace, a to se 

zřetelem ke všem možným scénářům úniku. Byly vypracovány projekty úložišť 

a informace o nich jsou dostupné v literatuře. V různých zemích jsou zkoumána různá 

media schopná zajistit dobrou funkci úložišť. Vhodné  jsou  solné masivy, jíly, krystalické 

horniny a sedimenty.  

Řešení úložných technologií je v současné době v České republice velmi důležitým 

tématem. Základ pro budoucí výběr lokality hlubinného úložiště je vládou schválená 

„Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem“ z roku 

2002, která ukládá nalezení dvou lokalit (hlavní a záložní) s nejlepšími geologickými 

podmínkami, v souladu se zachováním předpokládaného rozvoje zájmové oblasti. Druhý 

významný dokument schválený vládou v roce 2008 „Politika územního rozvoje ČR“ - 

ukládá provedení výběru dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do 

roku 2015, a to za účasti obcí. 

Základní principy postavení obcí při výběru lokality jsou průzkum i případná výstavba 

hlubinného úložiště musí znamenat pro obce přínos, obce se dobrovolně účastní výběru 

vhodné lokality, obce musí mít dostatek nástrojů i pravomocí účinně hájit své zájmy, 

proces musí být transparentní a demokratický. Zvažované lokality jsou např. Kraví Hora 
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(kraj Vysočina a Jihomoravský kraj), Horka a Hrádek (Vysočina), Lokalita Čihadlo a 

Magdaléna (Jihočeský kraj), Březový potok a Čertovka (Plzeňský kraj).  

Na obrázku č. 6 je schéma úložiště, které se skládá ze dvou částí, a to z nadzemní části 

a podzemní části.  Nadzemní část je tvořena areálem o rozloze cca 29,5 hektaru, v jedné 

části bude probíhat práce s vyhořelým palivem a vysokoativními odpady. V druhé části 

bude rezervní a manipulační plocha, která se bude používat jako staveniště a železniční 

vlečka. Podzemní část úložiště se skládá z přístupových a větracích šachet, tunelů 

a ukládacích prostor. Největší část těchto podzemních prostor tvoří síť chodeb,  

v nichž budou ukládána pouzdra (kontejnery) s vyhořelým jaderným palivem. Je 

plánováno použít jak svislé umístění pod ukládací chodbou, tak boční  

s vodorovným umístěním dovnitř stěny chodby. Přístupové cesty by měly být postupně 

utěsňovány tak, aby podzemní prostory s uloženými odpady nemohly komunikovat 

s biosférou [10].   

Obrázek 6:Schéma úložiště 

 

Zdroj: [10] 
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Ve většině zemí provozujících jaderné elektrárny se rozvíjejí projekty uložení 

vyhořelého jaderného paliva. Uložení považuje za odpad celý palivový soubor. 

Technologie využitelné při manipulaci s vyhořelým palivem, uložením ve 

skladovacích kontejnerech a s dálkovou inspekcí byly již v průmyslovém měřítku 

vyvinuty. Dosavadní provozní zkušenosti z mokrých i suchých skladů vyhořelého paliva 

a mnohostranné dlouhodobé zkušenosti s jeho transportem i praktická realizace prokazují 

reálnost této varianty.  

Před umístěním vyhořelého paliva v  úložišti je nutné v meziskladu dosáhnout snížení 

zbytkového výkonu. Doba tohoto skladování je závislá na vlastnostech horninového 

masivu a na prostorovém provedení skladovacích prostorů. Mezisklady v suchém 

i mokrém provedení lze při současné úrovni technických řešení bezpečně provozovat 

desítky let při zanedbatelném riziku pro personál obsluhy i pro veřejnost. 

Uložení je v řadě projektů koncipováno tak, aby umožnilo následné vyjmutí 

uložených vyhořelých kazet v případě, že by se jevilo ekonomicky zvláště výhodné. 

Koncepce uložení nepřepracovaného paliva se intenzivně zkoumá i v řadě zemí. Z různých 

důvodů specifických pro jednotlivé země bude tento výzkum i nadále pokračovat. 

Problémem zůstává například životnost kontejneru, degradace jeho vlastností zejména 

korozních, spolehlivost těsnění, transport radioaktivity spodními vodami a absorpce 

i retence radionuklidů po případném úniku z kontejneru. Matematické modelování 

retenčních vztahů v systému kontejner-horninový masiv vyžaduje nalézt řešení v možnosti 

ztráty těsnosti kontejneru, ale vzhledem k charakteru některých štěpných produktů až do 

doby milionů let.  

4.3 Přepracování vyhořelého paliva 

Přepracování vyhořelého paliva je v současné době technologií ověřenou 

v průmyslovém měřítku. Pro přepracování se již rozhodla Velká Británie, Francie, 

Japonsko, Švýcarsko a Španělsko. Přepracování významně redukuje nároky na další těžbu 

uranové rudy, a tím přispívá k ekologicky orientovanému řešení celého jaderného 

palivového cyklu. Nevýhodou je vznik středně a nízkoaktivních radioaktivních odpadů 

s objemem podstatně větším, než byl původní objem vyhořelého paliva.  
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Technologie přepracování byla rozvíjena zpočátku především ve vojenské oblasti pro 

výrobu plutonia pro jaderné zbraně. Následně byla úspěšně aplikována na civilní programy 

jaderné energetiky. Proces přepracování začíná oddělením vyhořelého paliva od povlaku 

článků. Následné rozpuštění v horké kyselině dusičné umožní využít vyluhování 

rozpouštědlem k oddělení uranových solí od plutoniových solí a zbytku. Ostatní 

radioaktivní odpady jsou roztaveny, smíchány s borosilikátovým sklem a uloženy 

v nerezovém obalu (proces tzv. vitrifikace). Základní charakteristikou moderních 

přepracovacích závodů je vysoká investiční náročnost a schopnost jednoho závodu 

pracovat pro velký počet jaderných elektráren. Zásadním požadavkem na přepracování je 

minimalizace odpadů a respektování požadavků ochrany životního prostředí. Podporou 

tohoto záměru je robotizace. Přepracování jaderného paliva z energetických reaktorů vede 

ke vzniku odpadů rozdělených do následujících kategorií: 

 vysoceaktivní odpady, které se imobilizují vitrifikací a jsou určeny k budoucímu 

uložení do hlubinných úložišť, 

 nízko a středně aktivní odpady zahrnující povlakové materiály, kaly, iontoměniče 

atd., které se ukládají do úložišť RAO, 

 velmi nízkoaktivní kapalné a plynné výpusti opouštějí objekt do moře nebo 

 do vzduchu po zvláště přísné kontrole. 

Technologie přepracování je dnes plně ověřenou průmyslovou technologií, která 

zajistí přepracování paliva při zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a 

minimalizace vzniklých RAO. Je však velice nákladná a v současnosti dražší než varianta 

zahrnující dlouhodobé skladování a uložení do hlubinného úložiště. 

Pro přepracování je nutné řešit i další úkoly, mezi nimi problémy transportu 

vyhořelého paliva přes území třetích států, placení přepracování záruky bezpečnosti 

a poskytnutí záruky na zpětné přijetí odpadů do země jejich vzniku.   

Pro další etapu nakládání s vyhořelým palivem jsou z technického hlediska reálné 

pouze dvě varianty, a to uložení nebo přepracování s následným využitím uranu a plutonia 

a s uložením odpadů z přepracování [1]. 
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4.4 Odpady z těžby nerostů včetně uranových rud  

Významným zdrojem přirozených radioaktivních materiálů v životním prostředí jsou 

zásahy člověka do pozemské kůry, jejichž výsledkem je výskyt radioaktivních zářičů 

v životním prostředí nad míru danou přirozenou radioaktivitou tzv. pozadím. Těžba, 

skladování a úprava hornin a obecně zásahy do zemské kůry vynášejí do životního 

prostředí radioaktivní látky, které v hlubinách země neškodí, ale po vynesení na zemský 

povrch vytváří riziko. Příkladem je těžba a zpracování uranové rudy, která zanechává 

měřitelné a někdy významné stopy v lokalitách těžby, na překladištích a na místech 

zpracování. To platí o těžbě hornickým způsobem a s mnohonásobně vyšším rizikem o 

chemické těžbě schopné kontaminovat lokalitu do hloubky i šíře [1]. 

4.5 Ostatní RAO z jaderné energetiky 

Při provozu jaderné elektrárny vznikají pevné a kapalné a plynné radioaktivní odpady. 

Plynné RAO jsou vypouštěny do životního prostředí po určité době zadržení (retence) 

nutné pro pokles radioaktivity. Pevné RAO vznikají převážně při kontrole a údržbě 

technologických zařízení jaderných elektráren. Tvoří je různé kontaminované materiály, 

jako jsou použité ochranné oděvy, pomůcky a prostředky, ochranné fólie, vyřazené 

součástky a náhradní díly, dekontaminační prostředky, vyčerpané náplně aerosolových a 

vzduchotechnických filtrů, drobný elektroinstalační materiál, tepelná izolace potrubí, 

stavební suť z rekonstrukcí a podobně. Pevné RAO jsou zpracovány lisováním nebo 

spalováním. Pevné RAO také mohou  být zpracovány dekontaminováním.  

Kapalné RAO vznikají při čistění teplonosných médií, úklidu pracovišť, oplachu a 

dekontaminaci zařízení, apod. Kapalné RAO mohou být zpracovány filtrací, odpařováním, 

iontovou výměnou. Zpracované RAO jsou následně upraveny cementací, bitumenací 

zalitím do bitumenu – asfaltu, vitrifikací, apod. Upravené odpady jsou následně uloženy do 

úložišť pro nízko a středně aktivní RAO. 

Malou skupinu pevných provozních RAO představují aktivované části s obsahem 

dlouhodobých radionuklidů (teplotní a neutronová čidla z reaktoru). Ty jsou skladovány  

v areálu elektrárny po celou dobu provozu a jejich uložení se předpokládá do hlubinného 

úložiště po vyřazení elektrárny z provozu [2].  



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

2015  23 

4.6 Odpady z vyřazování jaderných elektráren z provozu 

Ukončení životního cyklu provozu jaderných elektráren (dále jen JE) zahrnuje mimo 

jiné i oblast vyřazování z provozu. Proces je legislativně zakotven v Atomovém zákoně a 

návazných, souvisejících prováděcích předpisech. 

V ČR je v současné době řešena problematika vyřazování JE z provozu na úrovni 

licenčních dokumentací k povolení uvádění JE do provozu a jejich pravidelných 

aktualizací (každých 5 let) za účelem zpřesňování postupů vyřazovacích činností a odhadů 

nákladů na vyřazování. Tyto dokumenty zahrnují mimo jiné i podrobné popisy nakládání 

s radioaktivními odpady a bilanční údaje o nízko a středně aktivních RAO vznikajících při 

vyřazování včetně předpokládaného časového rozložení jejich vzniku.  

Vyhláška SÚJB č. 185/2003 Sb. stanovuje rozsah a způsob vyřazování JE z provozu. 

Způsoby (varianty) vyřazování, definované touto vyhláškou jsou: 

 okamžité vyřazování, kdy se vyřazovací činnosti provádějí plynule v 

nepřetržitém sledu od okamžiku zahájení vyřazování do jeho ukončení, 

 odložené vyřazování, kdy vyřazovací činnosti jsou rozděleny do několika 

postupných věcně a časově vymezených etap, mezi nimiž je časová prodleva. 

Etapami vyřazování jsou ukončení provozu, příprava k likvidaci a vlastní likvidace. 

V případě odloženého vyřazování, kdy je mezi etapami časová prodleva, musí být zajištěny 

ochranné bariéry odpovídající rozsahu dosud nevyřazených objektů a technologických 

zařízení kontaminovaných radionuklidy. V tzv. inventáři radionuklidů jsou uváděny dvě 

okrajové varianty vyřazování – okamžité vyřazování (okamžitá demontáž) 

 a odložené vyřazování (s ochranným uzavřením aktivních objektů). 

Při vyřazování JE z provozu vznikají nízko a středně aktivní odpady v pevné i kapalné 

formě, obdobně jako za normálního provozu. Jejich kvantitativní rozložení je ovšem jiné a 

liší se v jednotlivých etapách vyřazování. Dominantní množství pevných radioaktivních 

odpadů vzniká v etapě likvidace při demontážích kontaminovaného zařízení jaderného 

ostrova (objekty s vymezením kontrolovaného pásma). Kapalné odpady vznikají zejména z 

předdemontážních dekontaminací v etapě ukončování provozu a přípravě k likvidaci a 

podemontážních dekontaminací v etapě likvidace.  



Bc. Ilona Mičánková: Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady. 

2015  24 

Při navrhování systému nakládání s RAO z vyřazování je hlavním principem (stejně 

jako za provozu) minimalizace množství odpadu k uložení. Ke splnění této podmínky je 

nutné vytřídit nebo dekontaminovat maximální množství odpadů přímo k uvedení do 

životního prostředí. Další cestou vedoucí k minimalizaci množství RAO je vytřídění velmi 

nízkoaktivních odpadů, které se v současných návrzích vyřazování upravují k uložení na 

úložišti Dukovany, a řešit jejich ukládání odděleně. Úložiště pro tyto odpady by 

nevyžadovaly tak přísné bezpečnostní opatření a snížily by nároky na kapacitu ÚRAO 

Dukovany. 

Při vyřazovacích činnostech vznikají rovněž odpady, které nevyhovují podmínkám 

přijatelnosti do stávajícího úložiště Dukovany. Předpokládá se, že tyto odpady se po 

úpravě budou  ukládat v  hlubinném úložišti. 

Úložiště Dukovany 

Úložiště Dukovany bylo vybudováno v areálu jaderné elektrárny pro uložení 

provozních radioaktivních odpadů především z energetiky. Je to největší a nejmodernější 

úložiště radioaktivních odpadů v České republice a svou konstrukcí i bezpečností je 

srovnatelné s podobnými stavbami v západoevropských zemích. Případnému úniku 

radionuklidů do biosféry zabraňuje soustava bariér s dlouhodobou životností. V trvalém 

provozu je od roku 1995. Celkový objem úložných prostor je 55 000 m3 (asi  

180 000 sudů). ÚRAO Dukovany je určeno především pro ukládání RAO z provozu JE. 

V ÚRAO Dukovany jsou dle limitů a podmínek určeny pro ukládání institucionálních 

RAO 2 jímky, tj. cca 1000 m
3
 (cca 700 m

3
 „čistého“ ukládacího objemu). 

4.7 Institucionální radioaktivní odpady 

Institucionální RAO jsou RAO vznikající mimo jaderně - energetickou oblast 

provozem pracovišť ze zdrojů ionizujícího záření (dále jen ZIZ) jako jsou výzkumná 

pracoviště, průmysl, školství, zdravotnictví, zemědělství, apod. V porovnání s RAO 

z jaderně - energetické oblasti se ukládá institucionálních RAO méně (tvoří cca 16 % všech 

RAO uložených v ČR), ale zajištění bezpečného nakládání s těmito RAO je neméně 

důležité, především z hlediska velkého množství producentů, různorodosti produkovaného 

institucionálního RAO a možného nebezpečí vyplývajícího z neoptimálního nakládání 

s tímto odpadem (producenti jsou rozptýleni po celém území ČR). SÚRAO registruje 
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140 původců (producentů) RAO a proto se kladou zvýšené nároky na evidenci nakládání 

s RAO. Systém evidence nakládání RAO je provozován SÚRAO. 

Různorodost institucionálních RAO zvyšuje pracnost a časovou náročnost nakládání 

s RAO, tedy i ekonomickou náročnost. Dále dochází i k výraznému vzrůstu nákladů na 

bezpečný provoz pracoviště a modernizaci pracoviště a především stoupají výrazně 

náklady na uložení RAO (o 6 % ročně dle nařízení vlády č. 416/2002 Sb. ze dne 28. srpna 

2002, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů 

na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, v platném 

znění). To má za následek zvyšování ceny za nakládání s RAO. Převážná většina 

institucionálních RAO je tvořena nízko a středně aktivními RAO, menší část RAO 

přechodnými a pouze velice malá část RAO vysokoaktivními. Přechodné radioaktivní 

odpady jsou vesměs skladovány a po poklesu jejich aktivity pod stanovenou mez jsou 

uvolněny k recyklaci nebo k uložení na zabezpečených skládkách neradioaktivních 

odpadů. Institucionální RAO předávají SÚRAO k uložení téměř výhradně držitelé 

povolení k nakládání s RAO. 

Ukládání institucionálního RAO probíhá v současné době na 2 úložištích, a to na 

úložišti Richard – Litoměřice a na úložišti Bratrství – Jáchymov [2]. 

Úložiště Richard - Litoměřice 

Úložiště Richard je vybudováno v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II 

(v podzemí vrchu Bídnice). Od roku 1964 se v něm ukládají institucionální odpady. Na 

základě poznatků získaných z hydrogeologického, inženýrsko-geologického, 

geotechnického a seismického průzkumu, stavebních expertíz a stavu uložených obalových 

jednotek lze konstatovat, že v celé lokalitě jsou dlouhodobě plněny veškeré požadavky 

radiační ochrany a jaderné bezpečnosti. 

V současné době je zde uloženo více než 25 000 obalových souborů s aktuální 

aktivitou limitovaných radionuklidů na úrovni 6.10
14

 Bq. Celkový objem využívaných 

prostor přesahuje 17 000 m
3
, kapacita pro vlastní ukládání odpadu je asi poloviční, zbytek 

prostoru tvoří chodby nezbytné pro obsluhu a manipulaci s odpady. Na této rychlosti je 

logicky závislý i definitivní termín uzavření úložiště Richard. V návaznosti na výsledky 

pilotního projektu uzavírání komory na principu tzv. hydraulické klece byl navržený 

koncept optimalizován a v současné době je postupně aplikován na uvolňované prostory. 
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Úložiště Bratrství - Jáchymov 

Toto úložiště je určeno výhradně k ukládání odpadů s přírodními radionuklidy. 

Vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upraveno 

 5 komor o celkovém objemu necelých 1 200 m
3
. Bylo uvedeno do provozu v roce 1974. 

Důl je situován ve zvodnělém krystaliniku, a proto je v okolí úložných prostor vybudován 

drenážní systém s průběžnými retenčními jímkami. Odváděné vody jsou monitorovány. 

Předpokládá se, že toto úložiště bude v roce 2020 uzavřeno. V současné době se 

zahajuje proces přípravy na uzavření úložiště [10]. 
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5 Náklady vynaložené na radioaktivní odpady 

V souladu s mezinárodně uznávanými principy nese původce radioaktivních odpadů 

podle Atomového zákona veškeré náklady spojené s nakládáním s nimi, od jejich vzniku 

až po uložení, včetně nákladů na monitorování úložišť po jejich uzavření a potřebné 

výzkumné a vývojové práce. Činnosti před uložením radioaktivních odpadů zajišťuje 

původce vlastními silami nebo využije specializované organizace. V obou případech tyto 

činnosti plně hradí. Ukládání radioaktivních odpadů a případnou úpravu a ukládání 

vyhořelého jaderného paliva zajišťuje SÚRAO; výše plateb je stanovena v nařízení vlády  

a původce je hradí formou odvodů na jaderný účet [5,10]. 

5.1 Jaderný účet 

Jaderný účet je otevřen u České národní banky pod kontrolou Ministerstva financí. 

Prostředky na něm shromážděné mohou být použity výhradně prostřednictvím SÚRAO na 

plnění úkolů vymezených v atomovém zákoně a zahrnutých v plánu práce SÚRAO na 

příslušný rok. Finanční prostředky jsou získávány z několika zdrojů. Zahrnují zejména: 

 jednorázové či periodické odvody od původců radioaktivních odpadů na 

základě ocenění činností souvisejících s ukládáním radioaktivních odpadů či  

s úpravou a ukládáním vyhořelého jaderného paliva,  

 výnosy z investic volných prostředků jaderného účtu na finančním trhu za 

podmínek stanovených atomovým zákonem, které zajišťuje ministerstvo 

financí, 

 úroky z jaderného účtu, 

 platby ze státního rozpočtu adresované k pokrytí nakládání s radioaktivními 

odpady, jež byly uloženy podle předpisů platných před nabytím účinnosti 

atomového zákona, 

 poplatky státu ze zneškodnění radioaktivních odpadů nalezených na území 

ČR v případech, kdy nebyl určen jejich původce, 

 placené aktivity SÚRAO, granty a finanční platby přicházející ze zahraničí 

(projekty MAAE, EU).  
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Hospodaření s prostředky jaderného účtu je prováděno na základě vládou 

schváleného plánu práce, výši a způsob odvodů stanovuje vláda svými nařízeními. 

SÚRAO zajišťuje správu odvodů na jaderný účet a vypracovává podklady na jejich 

stanovení.  

Podstatná část plateb na jaderný účet má pokrýt náklady na činnosti, které budou 

probíhat v budoucnosti. Metodika pro stanovení výše odvodů vychází ze stávajících 

cenových relací a bere v úvahu známé odhady nákladů, rizika a další relevantní faktory 

(např. očekávaný vývoj národního hospodářství, úrokové míry a inflace) a respektuje 

koncepci nakládání s vyhořelým jaderným palivem a vysokoaktivními odpady. Tvorba 

prostředků jaderného účtu bude průběžně revidována a v případě významnějších rozdílů 

bude příslušné nařízení vlády novelizováno [15]. 

5.2 Náklady na ukládání odpadů do přípovrchových úložišť 

Náklady na provoz a uzavření existujících úložišť budou hrazeny z prostředků 

jaderného účtu, na který budou jednotliví původci ukládaných radioaktivních odpadů 

odvádět finanční prostředky podle charakteru a množství ukládaného odpadu. Odvody pro 

úhradu těchto nákladů jsou stanoveny podle příslušné metodiky a uvedeny v aktuálním 

nařízení vlády formou jednorázových či periodických odvodů.  

Úložiště radioaktivních odpadů jsou v provozu již několik desítek let a před nabytím 

platnosti Atomového zákona nebyly vytvářeny rezervní prostředky na budoucí nákladově 

významné položky (především ukončení provozu a uzavření úložišť). Proto stát poskytuje 

prostředky na nakládání s těmito radioaktivními odpady. Břemeno státu zahrnuje 

především tyto položky: 

 údržba důlních děl a opravy technologického zařízení, 

 monitorování vlivů na životní prostředí, a to při provozu úložišť a po jeho 

ukončení, 

 příprava na ukončení provozu úložišť – vývoj technologie utěsnění úložných komor 

a uzavření částí úložišť, 

 doplnění výzkumně vývojových prací. 
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Na základě předběžných ekonomických analýz byla budoucí finanční účast státu 

vyčíslena na cca 250 mil. Kč. Náklady na provoz úložišť nízko a středně aktivních odpadů 

(Dukovany, Richard, Bratrství) nepřevyšují ročně 25 mil. Kč. Pokrývají zejména ukládací 

činnosti, údržbu pozemků, stavebních objektů, technologického zařízení a podzemních 

prostor (Richard a Bratrství), zajištění radiační ochrany, fyzické ochrany, požární 

bezpečnosti, technické bezpečnosti, havarijní připravenosti a monitorování vlivů na životní 

prostředí. Odhadované souhrnné náklady na ukládání krátkodobých nízko a středně 

aktivních odpadů v období do roku 2100 jsou uvedeny v tabulce č. 2 (diskontované 

náklady systému k roku 2000 v mil. Kč):  

Tabulka 2 - Odhad nákladů  

Odhad nákladů na ukládání od roku 2001- 2100  [mil. Kč] 

Investiční*       423 

Provoz úložišť       1210 

Institucionální dohled     12 
Zdroj:[3] 

*zahrnují náklady na pořízení úložných kapacit a na vyřazení úložišť z provozu 

 

5.3 Rezervy na vyřazování 

V souladu s § 18, odstavec 1, písmeno h) Atomového zákona jsou držitelé povolení 

povinni vytvářet finanční rezervy pro zajištění vyřazování jaderných zařízení nebo 

pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu. 

Peněžní prostředky musí být k dispozici pro potřeby přípravy a realizace vyřazování  

z provozu v potřebném čase a výši, podle SÚJB schváleného harmonogramu postupu  

a technologie vyřazování. Tvorba finanční rezervy na vyřazování a její vykazování budou 

upřesněny v novele Atomového zákona. Podle § 26 Atomového zákona náklady na 

vyřazování ověřuje SÚRAO, držitelé povolení jsou povinni v pětiletých intervalech 

v souladu s vyhláškou tyto odhady aktualizovat. 

Úhrada nákladů pro nakládání s institucionální odpady je prováděna podle obchodních 

zásad, které zaručují platbu za převzetí odpadu a jeho likvidaci. Úhradu nákladů na 

kontrolu příhraničního pašování přebírá stát se zřetelem k tomu, že nároky na provozované 
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rámy na komunikacích je nutné udržovat v provozu i kdyby byl počet identifikovaných 

převozů nulový. 

Náklady na definitivní ukončení jaderného palivového cyklu mají známou část 

v procesech od vyjmutí paliva z reaktoru a jeho meziskladování. Vzhledem k tomu, že 

technologie i práce s horninovým masivem mají stále vývojový charakter, lze náklady na 

ně odhadnout s vysokou mírou nejistoty. Samotná skutečnost, že provozovatel jaderné 

elektrárny vytváří rezervy na krytí pozdějších nákladů, nedává jistotu, že hodnota 

vytvořených finančních reserv bude dostatečná. Významnými faktory v tomto směru jsou 

postupná ztráta reálné hodnoty peněžních prostředků, vysoká míra neurčitosti ve stanovení 

nákladů na hlubinné uložení a odpovídající technologie i na externí náklady spojené 

s akceptováním lokality z hlediska mezinárodní legislativy i veřejnosti v lokalitě, ve státě 

i mimo něj. Vyhodnocení investičních nákladů na již provozované jaderné elektrárny 

vykazuje odchylky řádově mnoha desítek procent [6]. 

5.4 Externí náklady 

V ekonomii je obvyklé označovat efekty, jejichž důsledky působení nenese jejich 

původce ani spotřebitel, ale třetí osoba, jako externí efekty. Spektrum těchto nákladů je 

široké, počínaje vlivem na lidské zdraví, flóru, faunu přes snižování hodnoty statků až po 

těžko vyhodnotitelné škody na kulturních statcích. Externí jsou ty vlivy, kterými působí 

jedna organizace na druhou organizaci, aniž by k tomu bylo použito cenového 

mechanizmu. Porovnání takových jevů je proveditelné jejich přepočtem na peněžní 

hodnoty. Tak vzniká pojem externí náklady. Externí náklady při výrobě, rozvodu a užití 

elektřiny jsou vyvolány všemi předcházejícími a následnými procesy jako je těžba paliv, 

výroba energetických zařízení, likvidace odpadů a další činnosti, které zatěžují třetí osobu. 

Negativní efekty přináší emise škodlivých plynů, prachu, radioaktivních substancí, 

odpadního tepla, vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a hluku. I v energetice 

platí, že prevence škod je levnější než odstranění škod. Externí efekty jsou nejen negativní 

ale také pozitivní (technologický pokrok, životní úroveň atd.). 

O externích nákladech se hovoří v souvislosti s jadernými elektrárnami zejména ve 

vztahu k velkým haváriím, méně v souvislosti s těžbou uranu. U fosilních elektráren jsou 

zřejmé souvislosti s těžbou a transportem paliv (havárie tankerů) a působením imisí. 
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Problémové okruhy externích nákladů jsou často diskutovány i v souvislosti s ukončením 

palivových cyklů, tedy s odpady. 

Pro vyhodnocení externích nákladů jsou zásadně nutné dva kroky: 

1. identifikace fyzických škod, které vznikají působením dané techniky na životní 

prostředí, 

2. vyhodnocení důsledků. 

Výsledky takových hodnocení se ale výrazně rozcházejí podle toho, jaké jevy  

a s jakými znalostmi se posuzují. Ukazuje se, že nejvyšší externí náklady jsou spojeny se 

spalovacími procesy a nejnižší s obnovitelnými zdroji. Protože spalovací procesy jsou až 

dosud široce akceptovány, není důvodu zamítat pro vysoké externí náklady paliva ostatní 

[6]. 

5.5 Náklady na nakládání s institucionálními radioaktivními 

odpady 

Nejvýznamnější část nákladů na nakládání s institucionálními RAO tvoří náklady na 

uložení. Tyto náklady jsou od roku 2003 dané nařízením vlády č. 416/2002 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 46/2005 Sb. a jsou stanovené jako poplatek za uložení sudu o objemu 

200 litrů. Tento poplatek se každý rok navyšuje o 6 %. V roce 2014 tento poplatek činil  

29 157 Kč/sud, v roce 2015 tato cena stoupla na cenovou úroveň 30 906 Kč/sud. 

Na následujícím grafu je znázorněn vývoj cen – poplatků na skladování RAO. 
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Graf 1 - Vývoj poplatků za uložení institucionálního RAO 

Zdroj:[interní data ÚJV+ vlastní zpracování] 

ÚJV Řež, a. s. je zodpovědná za nakládání s více než 90 % institucionálních RAO 

vzniklých v ČR, proto lze problematiku ekonomických aspektů nakládání 

s institucionálními RAO demonstrovat právě na nakládání s RAO v této společnosti. 

 

 

Graf 2 - Vývoj nákladů za nakládání institucionálního RAO 

Zdroj:[interní data ÚJV + vlastní zpracování] 
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V ÚJV Řež, a. s. jsou upravovány kapalné RAO (po odpaření) i pevné RAO (po slisování) 

cementací do sudů. Náklady na nakládání s RAO obsahují materiál, náklady za uložení a 

režijní náklady (provoz zařízení, rezerva na vyřazování, energie, monitorování, opravy  

a odpisy atd.). Největší podíl nákladů tvoří poplatek za uložení RAO (cca 40 %). 

Příkladem společnosti zabývající se nakládáním s institucionálními radioaktivními 

odpady a současně i odstraňováním starých ekologických škod je možno také uvést 

společnost ÚJV Řež, a. s., kde probíhají sanační práce za účasti státu, prostřednictvím 

Ministerstva financí, a to na základě usnesení vlády ČR a uzavření tzv. ekologické 

smlouvy. Odstraňování starých ekologických zátěží, které zahrnují radioaktivní odpady, je 

financováno částečně společností ÚJV Řež, a. s. a částečně Ministerstvem financí. 

Práce jsou prováděny v souladu s realizačním projektem. Součástí jsou tyto činnosti: 

radiační monitorování a doprůzkum, dekontaminace, demontáž technologického zařízení, 

nakládání s RAO (shromažďování, přeprava, charakterizace, zpracování a úprava, ukládání 

a uvolňování do životního prostředí). 

Před zahájením sanačních prací je vždy proveden doprůzkum, který je nezbytný pro 

navržení bezpečného a optimálního způsobu provedení sanačních prací a je velice důležitý 

zejména v případech, kdy není k dispozici dostatek informací (chybějící projektová či 

provozní dokumentace), což je případ ve společnosti ÚJV Řež, a. s. V mnoha případech 

jsou objeveny skutečnosti, které vedou k modifikaci či úplné změně navrhovaného řešení. 

Některé náklady vynaložené na odstranění těchto položek jsou popsány dále jako likvidace 

nízkoaktivního RAO z objektu č. 211/6 - Překladiště RAO, likvidace vyřazené technologie  

v objektu č. 250 - Radiochemie a likvidace RAO skladovaných na ploše Červená skála v 

areálu společnosti ÚJV Řež, a. s. 

5.5.1. Likvidace nízkoaktivního RAO z objektu č. 211/6 - 

Překladiště RAO 

Objekt č. 211/6 - Překladiště RAO slouží ke skladování pevného nízkoaktivního RAO 

nashromážděného od roku 1963, kdy byl objekt uveden do provozu. Přijímání RAO  

ke skladování bylo zastaveno v roce 1990. Evidence uskladňovaného materiálu je vedená 

od zprovoznění tohoto skladu, tj. od roku 1963. U většiny záznamů však chybí údaje  

o kontaminaci, aktivitě, ale i přesné určení původu. Celkové množství skladovaných RAO 
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je cca 370 m³, vlastní objem pro zpracování cca 155 m³, hmotnost cca 130 t. Množství 

upravených RAO k uložení se odhaduje na 1 600 sudů (po 200 litrech), pokud se nebude 

provádět dekontaminace. V případě provádění dekontaminace se odhaduje, že cca 40 % 

RAO se uvolní do ŽP, čímž dojde k ušetření finančních nákladů a ukládacího prostoru 

úložiště RAO (ukládací objem úložiště je omezen a jeho rozšiřování je velmi nákladné). 

Původní odhad nákladů na sanační práce byl 32,6 mil. Kč. Tento se ukázal jako 

nedostatečný, protože tyto náklady byly vyčerpány jen na přípravu technologického 

vybavení pro sanační práce (výstavba nové haly nad překladištěm k zamezení úniku 

radioaktívních látek do životního prostředí, pořízení manipulační, dozimetrické, 

fragmentační a dekontaminační technologie). Proto byly později navýšeny náklady  

o dalších 66 mil. Kč (z toho 50,1 mil. Kč na nakládání s RAO). Celkové náklady tedy činí 

98,6 mil. Kč tj. celkový nárůst nákladů o 33,6% [interní data ÚJV, MF + vlastní propočet].  

 

Obrázek 7:Skladovaný RAO 

Zdroj:[2] 

5.5.2. Likvidace vyřazené technologie v objektu č. 250 

Radiochemie 

Objekt obj. 250 Radiochemie byl mimo jiné vybaven souborem technologických 

zařízení pro práci s vysokými aktivitami a radiotoxickými alfa radionuklidy, umístěných ve 

dvou halách objektu. Ekologickou zátěží (RAO) jsou technologická a výzkumná zařízení, 

kontaminovaná především alfa radionuklidy, která jsou pozůstatkem ukončených 
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výzkumných programů, které obsahovaly boxy s vnitřním vybavením a vyřazenými 

technologickými celky umístěné ve dvou alfa sálech, nádrže pro skladování kapalných 

RAO a potrubní poštu k přepravě ozářených vzorků. 

Celkový objem vzniklých RAO je cca 210 m
3
, vlastní objem pro zpracování cca 65 

m³, hmotnost cca 68 t. Množství upravených RAO k uložení se odhaduje na 700 sudů (po 

200 litrech), pokud se nebude provádět dekontaminace. V případě provádění 

dekontaminace se odhaduje, že cca 40% RAO se uvolní do životního prostředí. 

V 1. fázi sanačních prací byly na projekt alokovány prostředky ve výši 2,5 mil. Kč, 

které byly použity k zakoupení dozimetrických přístrojů a provádění průběžného 

monitorování položky. Ve 2. fázi byly prostředky navýšeny o 40 mil. Kč (z toho  

20,1 mil. Kč na nakládání s RAO) [2,5]. 

 

Obrázek 8:Alfa boxy I 

 

Obrázek 9:Alfa boxy II 

Zdroj: [2] 
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5.5.3. Likvidace RAO skladovaných na ploše Červená skála  

Skladovací plocha Červená skála byla určena pro dočasné uskladnění 

kontaminovaných materiálů a strojní technologie z rekonstrukce reaktoru uskladněných  

v ISO kontejnerech a demontovaných skladovacích nádrží na kapalné RAO. Tato položka 

již byla ukončena. 

Celkový objem vzniklých RAO byl cca 260 m
3
, vlastní objem pro zpracování byl  

92,6 m³, hmotnost cca 95 t. Množství upravených RAO k uložení bylo odhadováno na 

500 sudů (po 200 litrech), pokud by se neprováděla dekontaminace. Po aplikaci 

dekontaminace vzniklo 246 sudů k uložení a do životního prostředí bylo uvolněno 43,2 t 

odpadů (tedy 45% z původního množství RAO)[ interní data ÚJV, MF + vlastní propočet]. 

V 1. fázi sanačních prací byly na projekt alokovány prostředky ve výši 2,9 mil. Kč, 

které byly použity pouze k zakoupení dozimetrických přístrojů a provádění průběžného 

monitorování položky. Ve 2. fázi byly prostředky navýšeny o 30,2 mil. Kč (z toho 

26,5 mil. Kč na nakládání s RAO).  

 

 

Obrázek 10: Skladová plocha 

Zdroj:[2] 
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5.6 Dekontaminace versus zpracování, úprava a uložení do 

ÚRAO  

V této kapitole jsem porovnávala ekonomické náklady zpracování, úpravy a uložení 

(dále pro zjednodušení likvidace) RAO s náklady na dekontaminaci RAO a jeho uvolnění 

do životního prostředí. Nebudou se zde hodnotit požadavky na radiační ochranu, které 

mohou v některých případech přímo určovat volbu metody nakládání a bude se mít za to, 

že požadavky na radiační ochranu obou postupů jsou pro všechny RAO obdobné (praxe 

potvrzuje, že tento předpoklad platí pro většinu RAO). Rovněž se neberou v úvahu 

ušetřené náklady za nepoužitý ukládací objem v úložišti RAO tím, že se odpady uvolní do 

životního prostředí (předpokládá se, že veškeré náklady za uložení RAO jsou zahrnuty  

v poplatku za uložení). Předpokládá se, že jsou k dispozici technologická zařízení pro 

likvidaci i dekontaminaci RAO. 

Náklady na dekontaminaci zahrnují: 

 vlastní dekontaminaci, 

 měření kontaminace v průběhu dekontaminace, 

 likvidace dekontaminací vzniklých sekundárních RAO (pevné i kapalné), 

 náklady na uvolňovací měření. 

Prodejem kovových materiálů jako druhotné suroviny budou naopak získány 

prostředky. Před provedením dekontaminace musí být pečlivě zváženo, zda bude  

z technologického hlediska RAO možné dekontaminovat. Rovněž je nutné zvolit vhodnou 

metodu dekontaminace. Pokud nebude dekontaminace úspěšná, je možné ji opakovat. 

Vždy je nutné postupovat tak, aby náklady na dekontaminaci nebyly vyšší než náklady na 

likvidaci RAO. Porovnání je patrné v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3 - Porovnání nákladů na dekontaminaci a likvidaci RAO (ceny v úrovni roku 2014) 

Popis nákladu 
Cena 

[tis. Kč/t] 

Náklady na likvidaci 1 t kovového materiálu (sazba 439,40 tis. Kč/m
3
 

přepočítaná na 1 t kovového RAO vztahem 1 m
3
 = 1,7 t) 

259 

Náklady na dekontaminaci 1 t kovového materiálu do ŽP (abrazivní 

otryskávání) 
174 

amortizace (odpis) zařízení na otryskávání (životnost zařízení 10 let, množství 

dekontaminovaných RAO 24 t/rok) 
58 

vlastní dekontaminace abrazivním otryskáváním 16,61 

likvidace sekundárního pevného RAO (náklady na likvidaci pevného RAO 

vzniklého při dekontaminaci) 
37,6 

proměření před uvolněním do ŽP (vč. manipulací s odpadem) 30,47 

fixní náklady (náklady spojené s provozem pracoviště) 41,2 

příjem z prodeje druhotné suroviny (konzervativně 10 Kč/kg – velké zastoupení 

nerezových materiálů) 
-10 

Náklady na dekontaminaci 1 t kovového materiálu do ŽP (chemická 

dekontaminace v UZ vaně) 
164 

amortizace (odpis) zařízení na chemickou UZ dekontaminaci (životnost zařízení 

10 let, množství dekontaminovaných RAO 24 t/rok) 
12,5 

vlastní chemická dekontaminace v UZ vaně 15,15 

likvidace sekundárního kapalného RAO 1056 l (náklady na likvidaci kapalných 

RAO z dekontaminace) 
74,8 

proměření před uvolněním do ŽP (vč. manipulací s odpadem) 30,47 

fixní náklady (náklady spojené s provozem pracoviště v ÚJV Řež, a. s.) 41,2 

příjem z prodeje druhotné suroviny (konzervativně 10 Kč/kg – velké zastoupení 

nerezových materiálů) 
-10 

Průměrné náklady na dekontaminaci 1 t kovového materiálu do ŽP (stejný 

poměr otryskávání a chemická dekontaminace v UZ vaně) 
169 

Zdroj:[interní data ÚJV, MF + vlastní zpracování] 

 

Pro uvolňování RAO do životního prostředí je tedy možné z kalkulace porovnat 

následující skutečnosti: 

1. Náklady na likvidaci 1 t kovového materiálu jsou ve výši 259 tis. Kč 

2. Náklady na dekontaminaci a uvolnění 1 t kovového materiálu (RAO) do ŽP dosahují 

výše 169 tis. Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá rozdíl mezi položkami, který dosahuje výše 90 tis. Kč. 

Z toho jednoznačně vyplývá ekonomická výhodnost dekontaminace RAO. 
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Celkové ušetřené náklady při dekontaminaci RAO, které jsou v ÚJV k dispozici pro 

dekontaminaci, jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 4 - Porovnání nákladů II - na dekontaminaci a likvidaci RAO (ceny v úrovni roku 2014) 

Popis nákladu 
Cena 

[tis. Kč] 

Odhad množství odpadů uvolněných do ŽP: 240 t (materiál, který je k dispozici 

v ÚJV) 
240 

Náklady na pořízení technologie abrazivního otryskávání (životnost 10 let) 13 900 

Náklady na pořízení chemické UZ vany a pomocného zařízení (životnost 10 let) 3 000 

Náklady na dekontaminaci a uvolnění 1 t kovového materiálu do ŽP (169 tis. 

Kč/t) 
40 560 

Náklady na likvidaci (vč. uložení) 240 t kovového RAO (259 tis. Kč/t) 62 160 

Náklady na dekontaminaci a uvolnění RAO 57 460 

Rozdíl 4 700 

Zdroj:[interní data ÚJV, MF + vlastní zpracování] 

 

Výsledek srovnání nákladů na dekontaminaci a likvidaci RAO v cenových 

relacích roku 2014:  

- Při započtení ceny zařízení je tedy dekontaminace ekonomicky výhodnější cca 

o 4,7 mil. Kč. 

- Úspory budou ještě vyšší, pokud bude zachován stávající růst nákladů na ukládání 

RAO o 6% ročně, které tvoří asi 40 % celkové ceny za likvidaci RAO. 

- Provozní náklady budou pravděpodobně také růst, i když o něco méně než náklady 

na ukládání RAO (odhadem o 1 % ročně).  

Předpoklad navyšování nákladů na likvidaci RAO je tedy asi o 3,5% ročně. 

Předpoklad navyšování nákladů u dekontaminace je o 1 % ročně; u položek likvidace 

sekundárních odpadů pak o 3,5% ročně. Změna ceny druhotných surovin je uvažována 

jako nulová. 

Pokud se rozvrhne likvidace či dekontaminace RAO v objemu 240 t do 10 let (každý 

rok 24 t), kdy polovina uvedeného objemu projde procesem otryskávání, a polovina 

objemu procesem chemické dekontaminace, pak je odhad nákladů uveden následující 

tabulka č. 5. 
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Tabulka 5 – Porovnání likvidace a dekontaminace 

Popis nákladu 
Cena [tis. Kč] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 celkem 

Likvidace 6 216 6 434 6 659 6 892 7 133 7 383 7 641 7 908 8 185 8 472 72 922 

Dekontaminace a 

uvolnění do ŽP 4 900 4 968 5 038 5 110 5 184 5 260 5 338 5 419 5 501 5 586 52 307 

nákup zařízení 

(odpisy) 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 

dekontaminace 

(otryskávání) 199 201 203 205 207 209 212 214 216 218 2 085 

dekontaminace 

(chemická 

UZ) 182 184 185 187 189 191 193 195 197 199 1 902 

likvidace sek. pev. 

RAO 451 467 483 500 518 536 555 574 594 615 5 293 

likvidace sek. kap. 

RAO 898 929 962 995 1 030 1 066 1 103 1 142 1 182 1 223 10 530 

proměření 731 739 746 753 761 769 776 784 792 800 7 651 

fixní náklady 989 999 1 009 1 019 1 029 1 039 1 050 1 060 1 071 1 081 10 345 

prodej materiálu -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -2 400 

Rozdíl mezi 

likvidací a 

dekontaminací 1 316 1 465 1 620 1 781 1 949 2 122 2 303 2 490 2 684 2 885 20 616 

Zdroj:[interní data ÚJV,MF + vlastní zpracování] 

 

Z výše uvedeného srovnání nákladů na likvidaci a dekontaminaci RAO je možné  

konstatovat, že i při  navyšování cen za likvidaci asi o 3,5% ročně  a dekontaminaci RAO o 

1 % ročně bude za 10 let rozdíl nákladů ve výši 20 616 tis. Kč. 
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6 Závěr  

Vyhořelé jaderné palivo a odpady z provozu jaderných elektráren 

Z kapitoly o odpadech jaderných elektráren je zřejmé, že zejména pro ty části konce 

jaderného palivového cyklu od vyjmutí vyhořelého paliva z aktivní zóny reaktoru až 

k přepracování nebo uložení jsou dobře definovaným problémem. Přesto je stále 

otevřeným problémem reálné řešení globální problematiky nakládání s vyhořelým palivem 

po jeho vyjmutí ze skladovacích obalových souborů následované uložením.  

V některých zemích jsou už poměrně daleko s tímto problémem, např. ve Finsku se 

připravuje výstavba úložiště, mají vybranou lokalitu a již požádali o stavební povolení na 

hlubinné úložiště. Stejně tak i ve Švédsku. Stavby by měly být zahájeny po roce 2020. 

Ve Francii, Německu, Švýcarsku a v USA se hlubinná úložiště připravují s uvedením do 

provozu okolo roku 2035 [9]. Přesto se generuje řada dalších problémů např. 

- Nedojde u prostředků vydávaných provozovatelem na jaderný účet (v České 

republice nyní 54 Kč/MWh [9]) inflací a dalšími procesy ohrožujícími hodnotu 

měny a snižujícími reálnou hodnotu plateb na jaderný účet?  

- Nedojde v průběhu desítek roků ke znehodnocení dnešních plateb nesprávným 

nakládáním s jaderným účtem atd.? 

- Nebudou se ceny na uložení zvyšovat tak, jak se to děje s investičními náklady 

jaderných elektráren? 

Tyto výše uvedené problémy se mohou stát v budoucnosti další starou ekologickou 

zátěží  pokud nebudou včas řešeny. Fyzikální podstata všech kategorií radioaktivních 

odpadů je známá s vysokou přesností, bezpečné nakládání s nimi se řídí podle přísných 

pravidel Mezinárodní agentury pro atomovou energii a národními zákony, dlouhodobou 

zkušeností s nakládáním s radioaktivními odpady. Byla vytvořena rozsáhlá znalostní báze 

této problematiky, materiálový výzkum vykázal uspokojivé výsledky a globálně lze 

konstatovat zvládnutí problémů s výjimkou uložení vyhořelého jaderného paliva. 

V protikladu k tomu není ekonomické hodnocení v dobře definované poloze. Navíc 

náklady na nakládání s nimi trvale rostou. Tento stav má zřejmé širší souvislosti se 

světovou jadernou energetikou a ekonomikou. Jediným zřejmým důsledkem této situace je 
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zrušení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín s odůvodněním rozdílu mezi 

výrobními náklady na MWh a cenami na energetické burze. 

Institucionální odpady 

Z kapitoly o institucionálních odpadech je zřejmé, že nakládání s nimi je dobře 

specifikovaným problémem. Náklady na převzetí, zpracování, úpravu a uložení 

institucionálních odpadů nese v plné míře jejich původce. Tyto náklady se významně 

vyvíjejí směrem k vyšším hodnotám. Výši nákladů za zpracování a úpravu RAO určuje 

organizace provádějící tyto činnosti, zatímco náklady na převzetí RAO k uložení jsou 

určeny nařízením vlády a každoročně se zvyšují o 6%.   

Staré ekologické zátěže 

Problémům ekologických zátěží nebyla v České republice až do počátku devadesátých 

let věnována relevantní pozornost. Mapování obsahu kontaminantů a jejich rozložení byla 

sice požadována tehdejší Československou komisí pro atomovou energii, tyto požadavky 

nebyly ale respektovány. Pro postupy po roce 1990 bylo zejména významné adresné 

vytipování ohrožujících faktorů a jejich lokalizace,  a to v souvislosti s privatizací státních 

podniků. Výsledkem je přiznání odpovědnosti státu za ekologické zátěže a za provedení 

nápravných opatření, které by odstranily relevantní rizika z radioaktivních odpadů ve 

starých ekologických zátěžích, a to i za cenu významných nákladů pro stát. Ke stanovení 

cílových parametrů nápravných opatření je kompetentní SÚJB. 

 Na jedné straně lze konstatovat bezpečné zvládnutí problému nakládání s radioaktivními 

odpady, na druhé straně je negativním jevem nedostatečnost v ekonomicky transparentním 

a současně i strategicky přijatelném stanovení tržních cen energie, hodnocení jaderné 

energetiky v provádění projektů, staveb, provozu a konce odpovídajících cyklů. Očekávané 

upřesňování a z něj plynoucí doporučení je zřejmě odpovědností průmyslově vyspělých 

zemí, jmenovitě EU [8].  
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Seznam pojmů 

Alfa zářič   emituje záření alfa 

Iont    vysokomolekulární látka 

Iontová výměna   výměna  iontů mezi médiem a specifickým materiálem 

Nuklid    je skupina atomů, které mají stejné protonové i nukleonové 

    číslo 

Pozitron   antičástice elektronu, kladný elementární elektrický náboj 

Radionuklid     nuklid s nestabilním jádrem 

Terčové jádro jádro, na které při studiu jaderných reakcí dopadá přímý 

svazek primárních částic a vyvolává v něm studovaný proces. 

Záření alfa   částicové záření, jeho částicemi je proud jader helia 
4
He 
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