
Stav hledání kone čného úložišt ě v ČR

Hledání úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu 
nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jadernám palivem, který 
přijala vláda 15. května 2002 (Usnesení vlády č. 487/2002). Stanovisko 
Ministerstva životního prostředí jako výsledek prozkoumání vlivů projektu na 
životní prostředí k tomuto záměru byl negativní. Podle Atomového zákona je v 
této věci příslušným úřadem Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). 
Podle tohoto konceptu je časový plán následovný:
• 2015:  2 vybrané lokality jsou zaneseny do územních plánů 

vytipovaných obcí
• 2025: doložit proveditelnost záměru ve zvolené lokalitě
• 2030: výstavba podzemní laboratoře ve zvolené lokalitě
• 2050: začátek stavby úložiště
• 2065 uvedení úložiště do provozu 

Přes masivní pochybnosti ohledně možnosti dodržení prvních termínů i ze 
strany tehdejšího ředitele SÚRAO (byl odvolán krátce po tomto svém 
vyjádření) trvalo příslušné Ministerstvo průmyslu, s podporou provozovatele 
jaderných elektráren ČEZ, na daném časovém plánu. Kromě jiného taky se 
zdůvodněním, že otevřené otázky ohledně konečného naložení s vyhořelým 
jadeným palivem, coby argument proti jaderné energii, musí být prokazatelně 
vyvráceny, protože lokalita pro úložiště je již určena a tudíž je možné 
vypořádat se s problematikou vyhořelého paliva. 
První původní volba na začátku 90. let potenciálně vhodných lokalit pro 
úložiště, se týkala 28 míst. Ve druhé fázi bylo zvoleno podle archivních údajů  
11 lokalit. Kriteriem byla vhodnost lokality pro výstavbu a vyloučení konfliktů, 
které by mohly zabránit výstavbě konečného úložiště (mezi jiným i komplikace 
v mezinárodních vztazích). V nísledující fazi hledání bylo těchto 11 lokalit 
prověřeno pomocí dalších kriterií, a sice z hlediska zemědelského (lesy, 
zemědělské plochy, zastavěná území), rovněž z hlediska vhodnosti pro 
výstavbu a provoz úložiště (silnice, zásobování energiemi, hospodárnost).  
Vzešel tak seznam 6 lokalit (přesné označení se často mění):
- lokalita Lodhéřov (okres Jindřichův Hradec)
- lokalita Božejov (okres Tábor)
- lokalita Budišov (okres Třebíč)
- lokalita Pačejov (okres Klatovy)
- lokalita Lubenec (okres Louny)
- lokalita Rohozná (okres Jihlava)
Následující lokality slouží jako rezerva pro případ, že hloubkové průzkumy 
prokáží, že původních 6 lokalit nebudou vhodné:
- Borohrádek (kraj Pardubice),
- Teplá (kraj Karlovy Vary),
- Zbytiny (Jižní Čechy),
- Opatovice-Silvánka (Střední Čechy)
- Lodín-Nový Bydžov (kraj Hradec Králové)
Vedení SÚRAO vzbudilo zveřejněním vytipovaných lokalit v dotčených 
oblastech tak velký odpor, že v roce 2004 vydala vláda pětileté moratorium na 
průzkumné práce. V některých dotčených obcích byly zorganizovány místní 



referenda, na jejichž základě jsou obecní rady zavázany podniknout veškeré 
kroky k zabránění výstavby hlubinného úložiště. 
Tabulka: Výsledky referend v dotčených obcích
obec             lokalita             datum      počet voličů      účast      souhlas      odmítnutí   
Oslavička       Budišov            13. 9. 2003             80                80,0 %         1,5 %            98,5 %           
Nadějkov        Božejovice     15. 11. 2003           584                67,5 %         2,8 %           95,7 %         
Přeštěnice       Božejovice     15. 11. 2003           221               76,4 %          0,6 %            99,4 %         
Božetice          Božejovice     15. 11. 2003           300                   73 %         2,8 %            97,2 %           
Hodov             Budišov             6. 1. 2004           230                72,5 %         4,0 %            96,0 %           
Rudíkov           Budišov          24. 1. 2004            517                71,9 %         4,0 %            95,7 %        
Budišov           Budišov          31. 1. 2004            903                 59,1 %      12,1 %            81,8 %        
Nárameč          Budišov          31. 1. 2004            297                71,7 %         5,2 %             93,4%         
Lodhéřov         Lodhéřov        31. 1. 2004           470                   84 %         0,6 %             99,4 %        
Deštná             Lodhéřov        31. 1. 2004            525                 63,4 %        1,8 %            93,1 %         
Zhoř                 Božejovice        7. 2. 2004            217                 69,1 %           0 %            99,3 %         
Jistebnice         Božejovice     17. 4. 2004         1 606               51,25 %        1,8 %            97,3 %         
Pačejov            Pačejov           24. 4. 2004            630                 80,8 %      1,75 %            95,5 %      
Maňovice        Pačejov            24. 4. 2004             38                 89,5 %           0 %            97,1 %        
Olšany             Pačejov            24. 4. 2004                                   95,1 %          0 %             99,4 %        
Rohy                Budišov           12. 6. 2004            112                 65,2 %       9,6 %               89 %         
Hojkov             Rohozná          28. 4. 2007            131                92,4 %            0%             98,3 %          
N. Rychnov     Rohozná          29. 9. 2007             809       47,2 % neplat.     5,2 %            94,8 %         

Protože se nepovedlo zvrátit negativní rozhodnutí obecních rad, dospěla 
vláda v březnu 2008 k závěru, že nutno hledat lokalitu v takových oblastech, 
kde o pozemcích  nerozhodují zastupitelstva, nýbrž stát. Takové pozemky 
jsou ve vojenských oblastech. Tak se do seznamu vhodných stanovišť 
doplnily lokality, které již byly vyřazené jako nevhodné. Jinak řečeno, kriterium 
bezpečnosti již není tak důležité, jako proveditelnost projektu. 
Aktuální seznam potenciálních lokalit teď vypadá takto:
- lokalita Lodhéřov (okres Jindřichův Hradec)
- lokalita Božejov (okres Tábor)
- lokalita Budišov (okres Třebíč)
- lokalita Pačejov (okres Klatovy)
- lokalita Lubenec (okres Louny)
- lokalita Rohozná (okres Jihlava)
- vojenský výcvikový  prostor Boletice (Jižní Čechy), je nejblíže 
hornorakouským hranicím, označen jako Zbytiny
- vojenský výcvikový  prostor Hradiště (kraj Karlovy Vary)
- lokalita Kraví hora (okres Brno venkov)
Posledně jmenovaná lokalita byla do seznamu zařazena z neuvedených 
důvodů. Není však obtížné najít pravý důvod: stanoviště se nachází v oblasti 
dosavadní těžby uranové rudy, kde jsou postoje obyvatelstva vůči jádru velmi 
pozitivní. Toto stanoviště bylo již dříve (v r. 1998) zvažováno pro vybudování 
centrálního meziskladu pro vyhořelé jaderné palivo a pro tento účel je zde i 
platné územní povolení (momentálně probíhá proces prodloužení platnosti).  
Aby mohly být prováděny průzkumné práce (geologické vrty) přímo na místě, 
potřebuje SÚRAO "Povolení ke stanovení průzkumné oblasti", které uděluji 
Ministerstvo životního prostředí. Podle novely Atomového zákona dostanou 
obce, na jejichž území mají probíhat průzkumné práce pro konečné úložiště, 
již za jejich souhlas finanční kompenzaci. Jestliže budou prováděny  
konkrétní průzkumy, dostanou doplatek až 4 miliony korun ročně. SÚRAO 
doufá, že tímto zmírní odpor, případně ho zcela odbourá. 



Nejnov ější vývoj
Kompetentní úřad SÚRAO vypracoval nový koncept nakládání s 
radioaktivním odpadem a předložil ho vládě. V tomto návrhu byl přesunut 
termín pro stanovení dvou nejlepších lokalit  (hlavní a záložní lokalita) pro 
konečné úložiště do období 2015 až 2018. Navazující termíny mají zůstat 
původní, t.j. hlavní stanoviště má být určeno do r. 2025. SÚRAO dále plánuje, 
že povolení ke geologickému průzkumu získá pro minimálně 4 lokality. K 
první žádosti o povolení má dojít do konce r. 2011, další do konce 2012, 
ostatní pak do r. 2013 a 2014. Průzkum na první lokalitě má být ukončen v 
roce 2015, přičem se má pokračovat s průzkumy na minimálně ještě jednom 
dalším stanovišti.  
Průzkumy budou trvat minimláně 2 roky, další 1 až 2 roky budou potřebné na 
analýzu výsledků. 
V rozpočtu SÚRAO je na rok 2012 vyčleněna pro obce, které by mohly být 
dotčeny geologickými průzkumnámi pracemi, suma téměř 18 milionů korun.  
Každá obec, která je svolná s průzkumnými pracemi v jejich katastru a kde 
práce skutečně začnou probíhat, dostane ročně 600 tisíc korun plus 0,3 mil. 
Kč za m2 zkoumaného území, maximálně však 4 mil. Kč.

Nejnov ější vývoj v lokalit ě Boletice
Původní plán byl, že transporty s odpadem se budou realizovat přes stanici 
Polečnice (trať České Budějovice - Černý Kříž). To by znamenalo ze stanice 
Polečnice v jižní části přes tunel do konečného úložiště v severní části. Bylo 
však zjištěno, že by tunel musel překlenout linii zlomu, takže by stavba 
přístupového tunelu byla obtížná. Proto byla stanovena jiná varianta, 
konkrétně přístup do úložiště přímo ze severu ze stanice Čičenice- Volary. 
Konkretní místo připojení ještě nebylo určeno, protože prováděcí studie má 
být předložena teprve v říjnu 2012. Teprve do konce roku 2012 má být 
rozhodnuto, jestli lokalita Boletice se dostane do užšího výběru. Pokud k 
tomu dojde, pak musí být zahájeny na tomto místě geologické průzkumné 
práce. Protože oblast průzkumu zasahuje do katastru některých obcí, 
sousedících s tímto vojenským výcvikovým prostorem, mají jejich 
zastupitelství právo vyjádření, a to v rámci procesu stanovení rozsahu 
průzkumné oblasti. Momentálně je nálada obyvatelstva v dotčené oblasti silně 
odmítavá. 

Lokalita Lubenec
29. června 2012 se v Lubenci konalo místní referendum k otázce 
průzkumných prací. Referenda se úřastnilo 647 voličů, t.j. 53,4 % 
oprávněných a referendum je tedy platné. Položená otázka zněla, jestli má 
obec využít veškeré právní možnosti, aby zabránila geologickým průzkumům 
ve vztahu ke zřízení konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
vysoceradioaktivního odpadu v katastru obce Lubenec. 517 hlasů (80%) bylo 
pro, proti bylo 111 hlasů. 
Toto místní referendum je o to důležitější, že místní zastupitelství již udělilo 
předběžný souhlas s průzkumnými pracemi (podmínkou bylo, že s 
průzkumnými pracemi budou souhlasit i obce v dalších lokalitách). K tomu se 
ale zvedla masivní vlna nevole občanů, kteří vyjádřili záměr zjistit 
prostřednictvím místního referenda skutečnou vůli obyvatelstva. Přes masivní 
kampaň jak SÚRAO tak zastupitelstva se vetšina občanů vyslovila proti 



průzkumů jakožto první fázi zřízení konečného úložiště.  
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