
Stanovisko k návrhu   

„SUROVINOVÉ POLITIKY ČR“ 

 

 
Koncept dokumentů "Surovinová politika ČR" a "Aktualizace státní energetické 
koncepce ČR" budou na ministerstvech diskutovány společně. Z pohledu 
převládající filozofie českých ministerstev je to logické, protože kvůli podpoře 
energetiky založené na fosilních a atomových zdrojích  nutno prověřit příslušné 
surovinové rezervy. 
 
Dokument o 81 stránkých navrhuje extenzivní surovinovou politiku, která 
neodpovídá současnosti, ale spíše situaci z doby před zhruba šedesáti lety. 
Tenkrát bylo možné čerpat "z neomezených zdrojů" a úvahy o udržitelnosti 
nebyly potřebné. Nová surovinová politika se tedy musí zaměřit na hledání 
nových zásob stejně jako na lepší metody, jak stávající zásoby lépe vytěžit a 
vyčerpat.  Dnešní zákonná omezení mají být odstraněna, protože byly vydány v 
čase, kdy byl těžební průmysl viděn jako destruktivní a toto reflektovala poslední 
surovinová politika z roku 1999 Tento názor už neodpovídá skutečnosti (str. 8). V 
mnoha těžebních oblastech vznikly po ukončení těžby cenná přárodní území  
(str. 8). Jakékoliv množství surovin vytěžených v EU působí díky předpisům na 
ochranu životního prostředí daleko menší zátěž životního prostředí, než jak by 
tomu bylo v jiných částech světa, navíc  těžbou surovin v ČR se snižují emise 
způsobené jejich transportem (str. 8).  
V dokumentu bohužel nelze najít žádné úvahy na téma náhrady "klasických" 
surovin obnovitelnými alternativami. Sympaticky působí pouze část o politice 
sekundárních surovin (str. 61).   
 
Pochybně zní zdůvodnení nutnosti pokračování těžby uranové rudy v ČR, a to 
nejenom ve stávajících, ale i v nových lokalitách. Ve více zemích je  jádro údajně 
akceptováno jako bezemisní a účinný zdroj energie, a to bez ohledu na 
katastrofu ve Fukušimě (str. 15).   
 
V současnosti má být ve výstavbě 63 reaktorů (str. 15). Ve skutečnosti se jedná 
o 59 bloků, z nich je 9 ve výstavbě již více než 20 let, 4 reaktory více než 10 let, 
u 43 reaktorů není stanoven termín plánovaného uvedení do provozu. Autoři 
dokumentu píšou o plánech postavit celosvětově 160 nových bloků a o úvahách 
o dalších 329 blocích (str. 15).  
Z toho vyvozují, že poptávka po uranové rudě enormně poroste (str. 16). Bohužel 
již nezmiňují, že v letech 2020 až 2030 bude muset být odstaveno 208 reaktorů z 
důvodu jejich stáří. 
Nadšení pro uran se odráží taky v jeho označení - nejdřív je uran označován jako 
strategická surovina, posléze (str. 36) se o něm mluví již jako o superstretigické 
surovině.  
 
Podobně jako v návrhu Energetické koncepce se i zde lobbuje za možnost 



nákupu palivových článků pro reaktory na několik let předem (str. 43). Nákup 
palivových článků na několik let předem je však spojen s rizikem, že paramtry v 
jádru po pár letech budou zcela jiné, než jak se předpokládalo před nákupem a 
dříve zakoupené palivo nebude již použitelné. Anebo je bude možné použít s tím, 
že parametry v reaktoru nebudou již  optimální, dokonce s možnými vlivy na 
jadernou bezpečnost. 
Domácí produkce uranu je viděna jako přednost, zejména pro případy krize. 
Česká jaderně energetická věda by údajně v tomto případě   
od producenta palivových článků požadovala pouze příravu uranového 
koncentrátu (str. 434). Výpočet potřebného množství není bohužel uveden. Je 
však známo, že dnešní domácí produkce uranového koncentrátu kryje jen 
zlomek spotřeby pro stávající reaktorové bloky. Pokud k tomu připočteme i 
plánované bloky pak můžeme zapomenout na jakoukoliv energetickou 
bezpečnost.  
 
Návrh surovinové politiky, stejně jako v případě Energetické koncepce, spočívá 
na přehnaných a nerealistických představách ohledně významu jádra v blízké 
budoucnosti. Tyto závěry vycházejí z chybných předpokladů ohledně postavení a 
vývoji jaderné energetiky ve srovnání s udržitelnými formami energetiky. 
V protikladu s návrhem Energetické koncepce představuje návrh Surovinové 
politiky zřetelný krok zpět. Nemyslelo se v ní na úsporné nakládání s téměř 
vyčerpanými surovinami, ani na hledání udržitelných alternativ. Místo toho 
doporučuje dokument ještě rychlejší těžbu stávajících zdrojů a hledání nových 
nalezišť. Ve srovnání s předešlou surovinovou politikou z roku 1999 se jedná o 
krok daleko do minulosti, kdy se ještě věřilo, že suroviny jsou nevyčerpatelné. 
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