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SÚRAO

• Organizační složka 
státu

• Státní technická 
organizace

• Založena v roce 1997 
Atomovým zákonem 
(18/1997 Sb. a
263/2016 Sb.)

Zajištění bezpečného ukládání v souladu s požadavky jaderné 
bezpečnosti a požadavků ochrany zdraví a životního prostředí

Zajištění dostatečné kapacity pro ukládání nízko a středně 
aktivních odpadů

Výběr finální a záložní lokality hlubinného úložiště

Garance transparentnosti a informovanosti procesu ukládání 
stávajících odpadů  a vývoje hlubinného úložiště. 

Odpovědnost státu za bezpečné ukládání 
radioaktivních odpadů





Úložiště Richard

• Nízko a středněaktivní institucionální odpady

• Bývalý vápencový důl

• Litoměřice

• V provozu od 1964
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Hlubinné úložiště

11/9/2022 9



Hlubinné
úložiště

• Kombinace rozsáhlé podzemní
stavby a jaderného zařízení

• Umístěné v kvalitním horninovém
prostředí v hloubce 500 m pod 
povrchem

• Určeno pro materiály
vyprodukované pouze v ČR které
nesplňují podmínky přijatelnosti do 
stávajících zařízení

• Vyhořelé jaderné palivo

• Středně a vysokoaktivní odpady
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Inventář 
hlubinného úložiště

• 9500 t vyhořelého jaderného
paliva

• cca 7600 kontejnerů

(Temelín, Dukovany, 3 nové 
jaderné zdroje)

• 4500m3 ostatní RAO
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Proč hlubinné úložiště
potřebujeme?
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Jediné technicky proveditelné, 
prokazatelně bezpečné a trvalé řešení
nakládání s vysokoaktivními odpady.
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Bezpečnost Hlubinného úložiště je nutné prokázat po 
dobu 1 000 000 let.

Zdroj: Posiva.fi



Multibariérový 
systém 
zajištění 
bezpečnosti
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Jak víme že bude bezpečné?
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DLOUHODOBÉ VÝZKUMY 
V LABORATOŘI, IN-SITU, 

PŘÍRODNÍ ANALOGY

MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE, PODPORA 

EU

SILNÁ VĚDECKÁ 
KOMUNITA

BEZPEČNOSTNÍ 
VÝPOČTY A 

MATEMATICKÉ MODELY



Kde to bude?
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90. léta 20. století: 32 oblastí (MŽP, MPO)

1998: 13 lokalit

2003: 6 lokalit

2011: přidání lokality Kraví Hora

2015: lokality v okolí jaderných elektráren

Od roku 2015 oficiálně 9 potenciálních lokalit hlubinného úložiště 

Od roku 2020: 4 potenciální lokality 
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Co je pro hlubinné 
úložiště a jeho lokalitu 

klíčové?
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Výborné geologické vlastnosti

Homogenní hornina

Dostatečně velký horninový blok

Lokalizace povrchového areálu



Projekt hlubinného úložiště

• 2020 – 4 lokality

• 2030 – finální a záložní lokalita

• 2035 – Vybudování podzemního charakterizačního díla laboratoře

• 2045 – Zahájení výstavby

• 2065 (2050) – Zahájení provozu hlubinného úložiště

• 2150 – Ukončení provozu

• V souvislosti s přijetím podmínek taxonomie EU dochází k uspíšení klíčových
milníků programu – zahájení provozu v roce 2050

11/9/2022 20



Technické řešení

09.11.2022 21

Povrchový areál

Podzemní areál

- Technologický provoz jaderného zařízení

- Ukládání odpadů

- Do hloubky cca 500 m



Podzemní 
areál
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Zajištění výstavby, dopravní
obsluhy, překládky odpadů a 
ukládání

Velikost podzemního areálu  
cca 3km2 v závislosti na 
konkrétní lokalitě

Hloubka úložiště až 500m pod 
povrchem



Podzemní areál
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Povrchový areál
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Velikost min. 15 
ha v závislosti na 

lokalitě

Zajištění
výstavby, provozu 

a dopravní 
obsluhy úložiště



Vhodné
začlenění
povrchového
areálu

• Prostor pro moderní
architekturu

• Kreativní tvorba

• Reflektování potřeb
dotčené veřejnosti
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Co bude po hlubinné úložišti?

Vyplnění všech 
podzemních prostor

Uzavření podzemního 
areálu

Postupná likvidace všech 
staveb na povrchu

Institucionální kontrola
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Označit či 
neoznačit?
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Piktogramy



Zapojení 
veřejnosti

• Informační střediska

• Zprávy ze Správy, Brožury, 
letáky, odborné studie, web, 
facebook, youtube

• Odborná jednání, konference, 
semináře, exkurze

• Dny otevřených dveří

• Lokální pracovní skupiny

• Letní škola SÚRAO
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Děkuji za pozornost!

www.surao.cz

dohnalkova@surao.cz

vondrovic@surao.cz
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