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z obsahu:

správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředí 
o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první 
etapu geologických prací. zatím na pěti lokalitách.� �pokračování na str. 2

Ministr�životního�prostředí�
potvrdil�stanovení�průzkumného�
území�na�pěti�lokalitách
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pokračování ze str. 1 

rozhodnutí�ministerstva�umožní�Správě�úlo-
žišť�zahájit�povrchové�geologické�průzkumy,�
které�ověří�vhodnost�lokalit�pro�možné�umís-
tění� hlubinného� úložiště� radioaktivních� od-
padů.�Ačkoliv�samotné�průzkumné�práce�za-
čnou�pravděpodobně�až�na�jaře�příštího�roku,�
obce� v� lokalitách� mají� po� marném� uplynutí�
lhůty�pro�podání�žaloby�nárok�na�zákonné�fi-
nanční�příspěvky�již�letos.

Ministr životního prostředí Mgr. richard Brabec 
potvrdil doporučení rozkladové komise a minis-
terstvo tak stanovilo průzkumné území na pěti lo-
kalitách. průzkumné území pro zvláštní zásah do 
zemské kůry v rámci geologických průzkumů bylo 
potvrzeno v lokalitách Čertovka, Čihadlo, Kraví 
hora, Horka a Magdaléna.

Geologické průzkumy jsou klíčové pro objektivní 
posouzení a vzájemné srovnání lokalit. zároveň 
jsou nezbytným krokem v postupném zužování 
počtu vhodných lokalit a zájmového území pro 
další průzkumy.

Jedná se pouze o povrchové a přípovrchové práce 
bez hlubokých vrtů. přípravu průzkumů zahájíme 
okamžitě. Je potřeba nejprve vytvořit projekt geo- 
logických prací, který podrobně popíše veškeré 
činnosti v rámci průzkumů. Tento projekt bude 
projednán s obcemi.

projekt geologických prací obsahuje podrobnou do-
kumentaci všeho, co se bude v rámci geologických 
průzkumů dělat. součástí bude rozpis metod, postu-
pů, způsobů provádění prací a jejich rozsah, časový 
harmonogram apod. práce budou obsahovat např. 
podrobné geologické a hydrogeologické mapování, 
geofyzikální měření či hodnocení geotechnické vhod-
nosti. Kromě geologických dat využijeme i další pod-
klady: studii technické proveditelnosti, studii dopadů 
na životní prostředí a studii socioekonomických vlivů.

první etapa průzkumů bude zahrnovat povrchový sběr 
hornin a dat bez zásahů do hloubky. pro další etapu 
průzkumů, včetně hlubokých vrtů, bude správa úlo-
žišť opět žádat o stanovení průzkumného území.

po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby mají 
obce nárok čerpat zákonné finanční příspěvky. pří-
spěvky jsou určeny na zkvalitnění života v obcích  
a vyplácejí se po celou dobu trvání průzkumů.

Ministerstvo životního prostředí u lokalit Horka, Kraví 
hora, Magdaléna, Čihadlo a Čertovka potvrdilo své 
původní rozhodnutí z loňského října, kdy stanovilo 
průzkumné území na všech sedmi lokalitách, o něž 
správa úložišť radioaktivních odpadů požádala.

O zbývajících dvou lokalitách bude rozhodovat 
rozkladová komise ministerstva životního prostře-
dí. Cílem správy úložišť je pomocí geologických 
průzkumů zúžit počet vytipovaných lokalit z dneš-
ních sedmi na cca čtyři. Hlubinné úložiště by mělo 
zahájit provoz v roce 2065.

Lokalita: Horka

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Budišov 2,928363  1 478 509 Kč

Hodov 9,600379  3 480 114 Kč

Nárameč 2,254690  1 276 407 Kč

Oslavice 0,798283    839 485 Kč

Oslavička 3,414927  1 624 478 Kč

Osové 1,034594    910 378 Kč

rohy 5,371884  2 211 565 Kč

rudíkov 0,990977    897 293 Kč

vlčatín 1,865850  1 159 755 Kč

Celkem 28,259947 13�877�984�Kč

Lokalita: Březový�potok

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Chanovice 6,579434  2 573 830 Kč

Kvášňovice 0,864254    859 276 Kč

Maňovice 2,829750  1 448 925 Kč

Olšany 1,353224  1 005 967 Kč

pačejov 2,924502  1 477 351 Kč

velký Bor 8,562398  3 168 719 Kč

Celkem 23,113562 10�534�069�Kč
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příprava�hlubinného�úložiště�
vyhořelého�jaderného�paliva�se�
dostává�do�nové�fáze



Co�čeká�SÚrAO�v�roce�2015
Na�další�otázky�jsme�se�zeptali�ředitele�
Správy�úložišť�rNDr.�Jiřího�Slováka

Lokalita: Magdaléna

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Božetice 1,349120  1 004 736 Kč

Jistebnice 17,437767  4 000 000 Kč

Nadějkov 4,785981  2 035 794 Kč

Celkem 23,572868 �7�040�530�Kč

Lokalita: Kraví�hora

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�do�

katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Bukov 1,837077  1 151 123 Kč

Drahonín 3,458557  1 637 567 Kč

Milasín 0,081735   624 521 Kč

Moravecké pavlovice 3,499654  1 649 896 Kč

Olší 0,041679   612 504 Kč

sejřek 0,366631   709 989 Kč

střítež 5,626279  2 287 884 Kč

věžná 2,196065  1 258 820 Kč

Celkem 17,107677 �9�932�303�Kč

Lokalita: Čihadlo

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Deštná 5,212736  2 163 821 Kč

Lodhéřov 14,361036  4 000 000 Kč

pluhův Žďár 2,357156  1 307 147 Kč

světce 3,641146  1 692 344 Kč

Celkem 25,572074 �9�163�311�Kč

Lokalita: Hrádek

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Cejle 2,020344  1 206 103 Kč

Dolní Cerekev 1,755480  1 126 644 Kč

Hojkov 4,308423  1 892 527 Kč

Milíčov 2,968315  1 490 495 Kč

Nový rychnov 6,074898  2 422 469 Kč

rohozná 7,184790  2 755 437 Kč

Celkem 24,312250 10�893�675�Kč

Lokalita: Čertovka

Zásah�stanoveného�průzkumného�území�

do�katastrů�obcí
roční�příspěvek�

Obec Zásah�pÚ�v�km2
podle�Nv�č.�

416/2002�Sb.

Blatno 13,424151  4 000 000 Kč

Lubenec 9,499686  3 449 906 Kč

Tis u Blatna 4,787859  2 036 358 Kč

Žihle 1,359414  1 007 824 Kč

Celkem 29,071110 10�494�088�Kč

Je reálné, že by se v letošním roce díky 
průzkumům zjistila naprostá nevhodnost 
některé z lokalit z pohledu možnosti hostit 
hlubinné úložiště?

Je nereálné, aby se to stihlo během tohoto 
roku. z našich žádostí a vydaných rozhodnutí 

vyplývá, že k takovémuto rozhodnutí je třeba 
nejen realizovat průzkumy, ale také vyhodnotit 
a především porovnat jednotlivé lokality mezi 
sebou. A to bude vyžadovat vedle průzkumů  
i další technické, environmentální a socioeko-
nomické studie. připravujeme k tomu aktuali-
zaci kritérií a lokality tak budou posuzovány ze 
čtyř klíčových hledisek. Technická proveditel-
nost, na kterou má vliv právě geologická stavba 
území, bezpečnost, potenciální vlivy na životní 
prostředí a socioekonomické aspekty. Toto vše 
chceme s dotčenými obcemi diskutovat. Jak 
potenciální přínosy budoucího hlubinného úlo-
žiště, tak i negativa, která mohou být spoje-
na s jeho výstavbou a provozem. Jednoznačně 
chceme postavit tuto diskuzi na objektivních 
základech. Chceme se bavit konkrétně. Napří-
klad, pokud studie upozorní na riziko zvýšení 
dopravního ruchu během výstavby, budeme ře-
šit, jaká opatření lze přijmout, aby dopady na 
životní prostředí byly co nejnižší.

Kromě průzkumů, co dalšího čeká SÚRAO  
v letošním roce?

K průzkumům se vztahuje i budování infor-
mačních koutků – malých informačních středi-
sek na každé ze zkoumaných lokalit. Chceme, 
aby byla veškerá dokumentace přístupná všem 
případným zájemcům přímo na lokalitě. Kdo 
bude chtít, může si ji v informačním koutku 
prostudovat. samozřejmě nabídnou tato stře-
diska i další zdroje informací – naučné panely, 
brožury, letáky, výtisky zpráv ze správy apod. 
za poslední půlrok jsme otevřeli dvě nová infor-

mační střediska – jedno v budově staré radnice  
v Bystřici nad pernštejnem a druhé přímo na 
radnici v Jáchymově. Letos se chceme soustře-
dit na modernizaci našich stávajících informač-
ních středisek a rovněž plánujeme budování 
nových. věříme, že otevřenost a dostatek infor-
mací jsou předpokladem pro rovnocenné part-
nerství s obcemi. A informace chceme předávat 
skutečně všem – nejen dospělým, ale i dětem.

Loňský rok si SÚRAO připomněla několik 
kulatých výročí spojených s ukládáním ra-
dioaktivních odpadů. Budete něco slavit  
i letos?

Ano, letos oslaví úložiště nízko a středněak-
tivních odpadů v Dukovanech 20 let provozu. 
Ukládají se zde odpady z provozu českých ja-
derných elektráren – nikoliv vyhořelé palivo, to 
se nachází v meziskladech a stará se o něj Čez. 
Úložiště Dukovany je největší a také nejmoder-
nější přípovrchové úložiště v České republice. 
Celkový objem úložných prostor 55.000 m3 

(více než 180 000 sudů) je dostatečný k uložení 
všech nízko a středněaktivních odpadů z obou 
elektráren, a to i v případě prodloužení jejich 
plánované životnosti o 10 let.

rNDr. Jiří slovák, ředitel
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příSpěvKy�Z�průZKuMu:

• roční příspěvek 600 tisíc pro každou obec

• 30 haléřů za každý metr čtvereční katas-
trálního území obce, 
na němž bude stanoveno průzkumné 
území

• Maximální částka pro obec je 4 miliony 
korun ročně

• příspěvky mohou obce začít čerpat po 
marném uplynutí lhůty pro podání žaloby  
a čerpají je po celou dobu trvání  
geologického průzkumu



projekt�Decovalex�se�představuje

DeCOvALeX je mezinárodním projektem, který byl 
spuštěn v roce 1992 a jehož cílem je pochopení  
a správné předvídání termo-hydro-mechanicko-
-chemických (THMC) procesů v horninovém pro-
středí a jejich významu v souvislosti s úniky a trans-
portem radionuklidů z úložiště do okolí. zároveň 
se snaží nalézt způsob, jak tyto procesy popsat po-
mocí matematických a počítačových modelů. Mezi 
THMC procesy patří například mechanická stabi-
lita hornin, proudění podzemních vod úložištěm  
a horninovým prostředím a tepelná vodivost hor-
nin. Jsou to tedy procesy, které ovlivňují bezpeč-
nost hlubinného úložiště.

U zrodu projektu stály organizace z Francie, Ka-
nady, Japonska, velké Británie, UsA, Švédska  
a z Finska. v současnosti se na něm podílejí týmy 
z 11 států z celého světa. projekt je financován 
agenturami zodpovědnými za podzemní ukládání 
radioaktivních odpadů. právě pro ně je nanejvýš 
důležité zkoumané procesy správně chápat a umět 

je předvídat. schopnost předpovědět a správně 
ohodnotit THMC procesy je klíčová pro bezpečné 
ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého ja-
derného paliva do horninového masívu. Díky tomu 
je možné navrhnout a vytvořit skutečně bezpečná 
a k přírodě a obyvatelům šetrná uložiště radioak-
tivního odpadu. 

role�České�republiky�v�projektu�Decovalex

projekt byl spuštěn v roce 1992 výzkumnými týmy 
a organizacemi zabývajícími se správou radioak-
tivních odpadů a výzkumem hlubinného úložiště. 
většina organizací, které projekt financují, jsou  
v podstatě obdobou české správy úložišť.

České týmy z Technické univerzity v Liberci a Ústa-
vu geoniky Av Čr se podílejí na projektu Deco-
valex od roku 2008. projekt je rozdělen do jed-
notlivých výzkumných úkolů, které jsou pracovně 
označovány jako Tasks. Česká republika se podílí 
na Tasku A, C1 a C2, který dokonce vede. Task A, 

na kterém se podílejí čeští vědci z ústavu geoniky, 
se zaměřuje na modelování sdružených hydro-me-
chanických procesů ve směsi bentonitu s pískem  
a v horninách. výstupy z Tasku A jsou přínosné pro 
ověření vhodnosti software Flow123D pro účely 
hlubinného úložiště v Čr. Task C1 je zaměřen na 
výzkum sdružených THMC procesů a jejich mate-
matické modelování na jedné puklině a na vývoj  
a testování robustního modelu rozpouštění mine-
rálů v zavodněné puklině pod vlivem mechanické-
ho tlaku a teploty. Task C2 se oproti tomu zaměřu-
je na proudění a transport v žulovém masívu. Data 
jsou získávána z vybudovaného tunelu v Josefově 
dole v Bedřichově. vyhodnocuje se především vliv 
srážek na průtok ve vytvořeném vodním potrubí. 

Decovalex,�aneb�bezpečnost�především
České�vědecké�týmy�se�již�několik�let�úspěšně�angažují�ve�výzkumném�projektu�DECOvALEX,�zaměřeném�na�zkoumání�procesů,�
které�ovlivňují�bezpečnost�hlubinného�úložiště.�výsledky�výzkumu�umožní�navrhnout�ideální�bezpečnostní�opatření�pro�ochranu�
života�na�povrchu.
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Ing. Marek vencl

Marek vystudoval Hornicko-geologickou 
fakultu obor Geologické inženýrství na vy-
soké škole báňské - Technické univerzitě  
v Ostravě a loni začal s doktorským studiem 
na stejné fakultě se zaměřením na modelo-
vání termo-hydro-mechanicko-chemických 
(THMC) procesů. Během studií na vŠ měl pří-
ležitost částečně řešit problematiku přípravy 
průzkumných míst pro podzemní ukládání 
plynů a také řešení sanace staré ekologické 
zátěže po bývalé rafinerii v rumunské pitešti. 
po ukončení magisterského studia na vŠB-
-TUO nastoupil jako technický specialista  
v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úloži-
ště na správě úložišť a jeho hlavní doménou 
je řešení projektů týkajících se problematiky 
hydrogeologie a modelování THMC proce-
sů.  Během svého působení na správě úlo-
žišť řešil problematiku geotechnické a hydro- 
geologické stability území mezi ložisky rožná  
a Olší. Dále se také účastnil řešení závěrečné 
fáze projektu Tunel 2011, jenž je zaměřen 
na modelování THMC procesů v prostředí 
vodárenského tunelu Bedřichov. v součas-
nosti řeší navazující etapu tohoto projektu. 



reálné�výsledky�projektu

za více než 20 let existence přispěl projekt Deco-
valex velkou měrou k pochopení THMC procesů. 
vědci vyvinuli řadu nástrojů, pomocí nichž jsou 
schopni předpovídat funkčnost a spolehlivost ja-

derných úložišť v různých podmínkách, které mo-
hou nastat během jejich provozu. Díky projektům 
také lépe chápeme procesy v horninovém prostře-
dí a inženýrských bariérách ovlivňujících bezpeč-
nost hlubinného úložiště. projekt tak dlouhodobě 

přispívá k rozšiřování vědomostí o možnostech bu-
dování bezpečných úložišť.

vedoucím projektu za sÚrAO a zároveň členem ří-
dícího výboru celého projektu je Ing. Marek vencl.
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Nový�vzdělávací�program�pro�školy
správa úložišť radioaktivních 
odpadů nabízí učitelům a stu-
dentům 2. stupně základních 

a středních škol 
u s p o ř á d á n í 
bezplatné pre-

zentace, zaměřené na téma radioaktivity v běžném 
životě. 

vzdělávací prezentace uskutečníme přímo ve školách 
v rámci běžné vyučující hodiny, anebo podle dohody  
i déle. Kromě promítané prezentace tvoří součást pro-
gramu i krátká videa a demonstrační pokusy. počítá-
me i s diskuzí a výměnou názorů. v případě zájmu, 
můžeme učitelům poskytnout pracovní listy, které se 
tématice věnují obšírněji, či testy k ověření získaných 
znalostí.

radioaktivita je přirozená součást našeho života, stej-
ně tak jako ionizující záření a v konečné fázi i radioak-
tivní odpady, vznikající při práci s těmito zdroji záření.

Chtěli bychom oslovit především ředitele mimopraž-
ských škol, a to zejména v lokalitách, se kterými jsme 
v kontaktu. samozřejmě i nadále podporujeme třídní 
exkurze do našeho informačního střediska v centru 
prahy. rádi bychom však školám nabídli i nový způ-
sob, jak získat informace, prostřednictvím prezentací 
přímo u nich.

v případě bližšího zájmu a pro získání dalších infor-
mací se prosím obraťte na pracovníka sÚrAO Jana 
Karlovského – karlovsky@surao.cz, tel.: 606 427 482.

Vodík Deuterium Tritium

Co jsou izotopyJAK VZNIKÁ RADIOAKTIVITA

Energetika

RADIOAKTIVITA Umělá radioaktivita

Nakládání s radioaktivními 
odpady v České republice 

Garant prezentace

Informační�středisko�Jáchymov
správa úložišť radioaktivních odpadů otevřela nové 
informační středisko v Jáchymově, kde provozuje 
úložiště radioaktivních odpadů Bratrství. Úložiště 
Bratrství se nachází v komplexu bývalého urano-
vého dolu Bratrství u Jáchymova. Bylo zkolaudo-
váno a uvedeno do provozu v roce 1974. Již přes 
40 let slouží k ukládání institucionálních odpadů 
obsahujících pouze přírodní radionuklidy. Nové 
informační středisko sídlí v přízemí Jáchymovské 
radnice na Náměstí republiky. stálá expozice pre-
zentuje na panelech, trojrozměrných modelech  
i v řadě tematických videí problematiku radio- 
aktivních odpadů od jejich vzniku až po zneškodnění  
v úložištích. prohlídku střediska pro jednotlivce bez 
výkladu je možné domluvit v Informačním středis-
ku Jáchymov v přízemí radnice. v případě zájmu 
o exkurzi s odborným výkladem pro větší skupiny  
či školy je možné si termín návštěvy domluvit  
telefonicky. 

v roce 2015 bude sÚrAO pokračovat v renovaci 
a modernizaci stávajících informačních středisek  
a budování nových.

Informační�středisko�SÚrAO�Jáchymov

Adresa: Náměstí republiky 1, Jáchymov 
Otevírací doba: pondělí až neděle. 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin 
Kontakt pro objednávku exkurzí s výkladem: 221 421 539

Exkurze�do�
JE�Dukovany
správa úložišť v letošním roce pořádá pro dotče-
né lokality odborné exkurze do Jaderné elektrárny  
Dukovany. více informací naleznete na našich webo-
vých stránkách www.surao.cz



Belgie, oficiálně Belgické království, je 
federativní konstituční monarchie ležící  
v západní evropě. 

v� zemi� jsou� tři� oficiální� jazyky:�
nizozemština,�francouzština�a�němčina.

Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie 
skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky 
mluvících vlámů a frankofonních valonů,  
v zemi žije také menší německá komunita.

v� Belgii� žije� 11�151�495�obyvatel,� z� toho�
tvoří�vlámové�57�%,�valoni�33�%.

v Belgii se vyrábí přibližně 800 druhů piva.

Justiční�palác�v�Bruselu,�postavený�v�letech�
1866� –� 1883,� byl� v� době� svého� vzniku�
největší�budovou�světa.

roku 1920 se v Antverpách konala letní 
olympiáda.

Saxofon� vynalezl� belgický� nástrojař��
a�hudebník�Adolphe�Sax.

Ikonická socha „Čurající chlapeček“, symbol 
Bruselu, vlastní přes 800 různých kostýmů.

pro� genderové� vyrovnání� je� v� Bruselu��
i�čurající�holčička.

Belgie je čokoládová velmoc. produkuje 
220 000 tun čokolády ročně, což je 22 kg 
čokolády ročně na jednoho obyvatele. pralinky 
v čokoládě, známé jako belgické pralinky, 
vynalezl Jean Neuhaus v roce 1912.

Z�Belgie�pocházejí�lesní�skřítci�Šmoulové.

Belgie je největším světovým producentem 
komiksů na obyvatele. 

Belgie� legalizovala�eutanazii�v�roce�2002,�
homosexuální�sňatky�v�roce�2003�a�držení�
až�3�g�marihuany�je�v�zemi�legální.

Belgie je jednou z mála zemí, v níž je povinné 
vzdělání až do 18 let.

Belgie�má�nejvyšší�hustotu�silnic�a�nejvyšší�
hustotu� železničních� tratí� na� světě.� Díky�
nočnímu� osvětlení� belgických� dálnic� je�
dopravní� systém� viditelný� i� z� Měsíce.�
Dálnice�osvětluje�celkem�335�000�lamp.

víte,�že...

"zprávy ze správy"vydává čtvrtletně správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, praha 1, IČO: 66000769.  
vydávání tohoto zpravodaje je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK Čr e 20612. 

vaše nápady a náměty zasílejte na e-mail: zpravyzespravy@surao.cz

redakce:��
Mgr. Tereza Bečvaříková, eva pokorná, Mgr. Lucie steinerová, Ivana Škvorová, Jan Karlovský.  
tel.: 221 421 519, fax: 221 421 544, e-mail: zpravyzespravy@surao.czwww.surao.cz

Belgie

v Belgii jsou v provozu dvě jaderné elektrárny, 
které mají celkem 7 reaktorů (Doel 4, Tihange 3). 
Uvažovaná výstavba dalších již nebyla po Černo-
bylské havárii realizována a vláda přijala rozhod-
nutí uzavřít 40 let staré jaderné elektrárny. zákon 
z 31. ledna 2003 předpokládá ukončení provozu ja-
derných elektráren v období mezi roky 2015 a 2025.

energetický mix stojí hlavně na třech zdrojích: 
ropě, plynu a jádru. produkce elektrické energie 
je cca z 50 % zajištěna v atomových elektrárnách. 
Klasické tepelné elektrárny dodávají 39 % vyro-
bené elektřiny. zbytek výroby (11 %) je zajištěn 
obnovitelnými zdroji a spalováním odpadů. Belgie 
plánuje zvýšit výrobu elektrické energie z obnovi-
telných zdrojů, a to výstavbou větrných elektráren 
v pobřežním pásmu severního moře. Náklady jsou 
extrémně vysoké, efektivnost zatím poměrně níz-
ká a veřejnost, včetně podnikatelských kruhů, se 
již nyní brání proti zvyšování cen energie kvůli ga-
rantovaným cenám obnovitelné energie.

v Belgii je nakládáním s radioaktivními odpady 
pověřena organizace ONDrAD/NIrAs, většinu 
výzkumných a vývojových činností však provádí 
sCK-CeN. Belgie se zaměřila na přepracování po-
užitého paliva ze svých jaderných zdrojů. přepra-

cování zajišťuje francouzský závod Cogema v La 
Hague. zároveň Belgie zkoumá možnost uložení 
radioaktivních odpadů vzniklých při přepracování 
v jílu. vitrifikované odpady jsou v současnosti skla-
dovány ve výzkumném středisku sCK-CeN v Molu. 
pozornost je nově věnována i možnosti přímého 
uložení použitého paliva a ukládání bitumenova-
ných odpadů obsahujících transurany.

současný projekt hlubinného úložiště předpokládá 
uložit odpad v hloubce cca 250 m pod zemským 
povrchem. podobně jako v ostatních zemích je  
v Belgii ukládání vysokoaktivních odpadů do hlubin- 
ných geologických formací založeno na multibarié- 
rovém principu. Belgický koncept zvažuje umístě-
ní odpadů v kontejnerech z nerezové oceli do vo-
dorovných vrtů o průměru 2 m, utěsnění volných 
prostor a oddělení od horniny vrstvou betonových 
prefabrikátů. současný výzkum potvrzuje, že jílové 
vrstvy v kombinaci s uvedenými inženýrskými ba-
riérami skýtají účinnou ochranu i během dlouhých 
časových období.

Letem�světem...��
Belgie
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