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ZNEŠKODNĚNI V7HOÉELEHO PALIVA - JE PODZEMÍ JEDINÉ EEŠENI ?

1. Úvod

Jedním z nejdůležitějších a nejobtížnějších úkolů konce pali-
vového cyklu je trvalé zneškodnění vyhořelého jaderného pali-
va. Největší objem výzkumných prací byl věnován jeho přepraco-
vání, tedy recyklaci štěpitelného materiálu (zejména v zemích
vyrábějících jaderné zbraně) a získání průkazu o možnosti jeho
přímého uložení do geologických formací v hloubkách několika
stovek metrů pod povrchem země. Některé zahraniční instituce,
pověřené tímto úkolem, považují získané průkazy za natolik do-
statečné, že realizaci hlubinného úložiště již zahajují (SRN,
Švédsko, Belgie, USA). Tato cesta je od roku 1993 za kontroly
státních institucí sledována i pro zneškodnění odpadů a vyho-
řelého paliva v České republice.

V poslední době se někteří odborníci vyslovují pro zavedení
tzv. transmutačních technologií, které údajně mají všechny ri-
zikové složky vyhořelého paliva jadernými reakcemi přeměnit na
neradioaktivní. Když k tomu připojíme někdy poněkud fantasti-
cky znějící návrhy na ukládání vyhořelého paliva do velmi hlu-
bokých vrtů v šelfových oblastech nebo subdukčních zónách a
neméně odvážné teorie o vystřelování odpadů do kosmu, musíme
si zákonitě položit otázku: je hlubinné úložiště vyhořelého
paliva, opravdu jedinou možností, jak tyto materiály zneškod-
nit?

2. Podstata toxicity vyhořelého paliva

Před úvahami o metodách trvalého zneškodnění vyhořelého paliva
si povězme, co způsobuje vlastně jeho toxicitu. Mějme však
přitom na paměti, že vyhořelé palivo není podle Atomového zá-
kona považováno za odpad. Je tomu tak proto, že palivo vychá-
zející z reaktoru stále obsahuje štěpitelný materiál, a není
ho málo: dosahuje 2 % U238 v přepočtu na kov; přitom původní,
čerstvé palivo mělo cca 3,5 % štěpitelného U238. Další 2% vyho-
řelého paliva tvoří tzv. štěpné produkty, vesměs radioaktivní
izotopy vzniklé rozpadem uranových jader: počínaje mědí jsou
mezi nimi zastoupeny izotopy všech těžších prvků mendělejevovy
tabulky. Tyto izotopy jsou obvykle hlavní složkou tak zvaných
vysoceradioaktivních odpadů. Zbytek (tj. cca 96 %) tvoří U ,
který sice přímo štěpitelný není, ale může být bombardováním



neutrony převeden na štěpitelné transuranové izotopy, typicky
na Pu239.

Vedle štěpitelnosti izotopů nás zajímají z hlediska ukládání
ještě dvě charakteristiky: poločas rozpadu a míra radioaktivi-
ty. Dlouhodobé izotopy mají poločas rozpadu od několika stole-
tí až po miliony let; jejich doba nebezpečnosti je nejméně o
řád delší. Patří sem téměř všechny štěpitelné izotopy

ale také některé štěpné produkty, jako je Tc ,
Míra radioaktivity se musí brát v úvahu při pláno-

vání manipulačních operací; v úložném systému souvisí přímo
s tvorbou tepla, které musí být bezpečně odvedeno tak, aby ne-
byla narušena funkčnost úložiště.

(aktinidy),
I129, Cs135.

Shrneme-li uvedené charakteristiky, lze zjednodušeně říci, že
každé bezpečné zneškodnění vyhořelého paliva znamená vyřešit
tři problémy: zajistit podkritičnost systému (tedy zabránit
vzniku samovolné jaderné reakce), zajistit dlouhodobou izolaci
radioizotopů a vyřešit dostatečný odvod vznikajícího štěpného
tepla. Jak se s těmito úkoly vyrovnávají různé technické sy-
stémy zneškodnění vyhořelého paliva si řekneme v dalších kapi-
tolách.

3. Systémy trvalého zneškodnění vyhořelého paliva.

Vystřelení do kosmu nelze považovat za reálnou metodu zneškod-
nění vyhořelého paliva vzhledem k velkým bezpečnostním rizi-
kům. Velmi hluboké vrty jsou jistou variantou hlubinného úlo-
žiště, kde je potlačena funkce inženýrských bariér; z tohoto
důvodu jim také nebudeme věnovat samostatnou pozornost. Všim-
neme si blíže pouze následujících čtyř systémů: přímého ulože-
ní vyhořelého paliva, jeho přepracování a dvou systémů známých
pod zkratkami P&T a ADTT.

3.1. Přímé uložení vyhořelého paliva

Principem této metody je vytvoření vzájemně provázaného systé-
mu bariér, umělých i přírodních, které jako celek dokážou
s dostatečnou mírou spolehlivosti zajistit výše zmíněné tři
požadavky. Těmito bariérami jsou - vedle vlastní konstrukce
palivových článků - kontejner hermeticky články uzavírající a
jeho eventuelní výplň, izolační a těsnici materiály zabraňují-
cí volnému pohybu podzemní vody v okolí kontejnerů a horninová
struktura, jež je schopna zamezit nekontrolovanému pohybu ra-
dionuklidů a odvést vznikající teplo. V případě vyhořelého pa-
liva musí být tento systém funkční po dobu téměř sto tisíc
let: to je totiž perioda vysoké toxicity vyhořelého paliva,
rozuměj toxicity vyšší než má nízkoprocentní uranová ruda.



Uvedený systém je považován za prověřený pro různé horninové
struktury: vyvřeliny, tuffy, evapority a jilové sedimenty.
Nicméně, tento systém neni optimálni z hlediska využiti suro-
vin, neboť teoreticky až 98 % uloženého materiálu by mohlo být
ještě využito k produkci energie.

3.2 Přepracování vyhořelého paliva

Již zmíněnou alternativou k přímému uložení vyhořelého paliva
je jeho přepracování. Pod tímto pojmem chápeme obvykle rozpuš-
tění paliva v kyselinách s následným oddělením uranu a pluto-
nia. Ty jsou použity k výrobě nového paliva pro jaderné reak-
tory: v klasických mohou být využity společně ve formě směsné-
ho paliva, v tzv. rychlých reaktorech se používá čisté pluto-
nium. Zbytek radioaktivních materiálů při přepracování vznika-
jících obsahuje transplutoniové izotopy a štěpné produkty:
souhrne jsou tyto materiály označeny jako vysoceradioaktivní
odpady.

Z hlediska uložení se zdá být uvedený postup příznivý: zbavíme
se totiž dlouhodobých vysoce toxických zářičů. Perioda toxici-
ty vysoceaktivních odpadů se tím pádem zkracuje řádově na de-
setitisíce let. Tím je také řečeno, že odpady po přepracování
vyžadují umístění do hlubinného úložiště. Ale problém není až
tak jednoduchý: přepracovat palivo lze totiž jen asi třikrát:
zkoncentrují se v něm některé izotopy uranu a plutonia, které
nejsou štěpitelné a navíc štěpné reakci brání. Důsledkem je,
že po nějakém čase stejně musíme přistoupit k přímému uložení
paliva, navíc o méně příznivém radioizotopickém složení (vyšší
toxicita). Produkujeme také ochuzený uran, se kterým je třeba
nakládat jako s radioaktivním odpadem. A ne zanedbatelným mo-
mentem je cena přepracování, která je dvojnásobná v porovnání
se zneškodněním vyhořelého paliva přímým uložením.

3.3. PST (Partitioning and Transmutation)

Dělení a transmutace, jak lze v titulku uvedený název přelo-
žit, je vlastně vylepšené přepracování. Vedle izolace uranu a
plutonia totiž dokáže tento postup oddělit z rozpuštěného pa-
liva i tzv. minoritní aktinidy: jsou to vesměs štěpitelné izo-
topy transplutoniových prvků. A to nám dává nové možnosti. Od-
dělené štěpitelné materiály lze použít jako palivo pro speci-
álně navržené reaktory. Jelikož se přitom tyto izotopy jader-
nými rakcemi přemění na štěpné produkty, bývá tento proces
označován jako jaderná přeměna, tj. transmutace.

Porovnáme-li P&T s přepracováním paliva, nabízí nám některé
další možnosti: odstraňuje vysoce radiotoxické minoritní akti-
nidy a umožňuje izolaci vybraných radioizotopů použitelných



jako zářičů v průmyslu a medicine. Na druhou stranu, metoda
neni rozpracována natolik, aby výrazně zkrátila dobu potřebnou
pro izolaci vyhořelého paliva, čimž pádem neodstraňuje potřebu
vybudováni hlubinného úložiště. A přitom všem plati poznámka o
omezeném počtu recyklaci paliva, uvedená v předchozim odstav-
ci, nemluvě o nové potřebě skladovat po dobu cca 150 let izo-
top curia. Podrobnější informace o této metodě nalezne zájemce
v /!/ a 121.

3.4. ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology)

Slovo transmutace se nám objevuje i v názvu dalšiho systému
zneškodnění vyhořelého paliva, označovaném jako urychlovačem
řízená transmutační technologie. Je třeba podotknout, že za
tímto názvem se skrývá přes deset technických variant, hovořit
budeme o té z nich, která je dostatečně reprezentativní. Její
principem je vytvořit tak intenzivní neutronový tok, který
všechny štěpitelné izotopy skutečně rozštěpí. Bylo prokázáno,
že k jaderné přeměně dochází i u některých štěpných produktů,
což vede optimisty k názoru, že lze takto zneškodnit všechny
radioaktivní materiály.

Technicky je příslušné zařízeni uspořádáno tak, že proud pro-
tonů z urychlovače je veden na tzv. tříštivý terč vyrobený na-
př. z olova. Protony z něj dokážou „vyrazit" značné množství
neutronů, které se pak již zapojují do transmutačních procesů.
To ovšem vyžaduje přísun transmutovatelného materiálu: tím mů-
že být vyhořelé palivo rozpuštěné v tavenine fluoridových so-
lí; z ní se pak produkty transmutace oddělí.

Uvedená metoda nebyla dosud demonstrována: dosavadní závěry
vycházejí spíše z teoretických výpočtů a z několika oddělených
experimentů. Tyto podklady však již ukázaly, že proces trans-
mutace nebude probíhat tak optimálně, jak si fyzikové předsta-
vovali. Každý radioizotop má totiž jinou schopnost dospět k
jaderným reakcím. V praxi to znamená, že každý z nich potřebu-
je jinou dobu zdržení v reaktoru. Zároveň při vysokých neutro-
nových tocích dochází ke vzniku indukované aktivity: neaktivní
materiály se touto cestou přeměmní na radioaktivní.

V každém případě, snížení radiotoxicity vyhořelého paliva je z
hlediska úložiště vždy pozitivním jevem, proto - ač metoda po-
třebu hlubinného úložiště nesnižuje - může být přínosem pro
jeho bezpečnost: potřebná doba funkčnosti se zkrátí na cca ti-
síce let. Zajímavý přehledný materiál, který oceňuje momentál-
ní stav výzkumu transmutačních technologií ve světě, je uveden
v seznamu literatury pod číslem /3/.

ADTT má však ještě jeden rozměr: pokud bude funkční, umožní
využívat jako palivo thorium, kterého je na zemi podstatně ví-



ce než uranu: objevil by se tak nový zdroj energie, který by
byl schopen zajistit potřeby lidstva na budouci milénium.

4. Závěr

Jak bylo již v textu ukázáno, nelze na základě dosavadních
znalosti předpokládat, že bychom se v krátké době několika de-
setileti dokázali obejit bez hlubinného úložiště; a to ani
v připadě, že by se podařilo realizovat některý z nových kon-
ceptů zneškodněni vyhořelého paliva. To však neznamená, že by-
chom neměli podporovat výzkum nových cest, zejména pokud je-
jich aplikace může vést ke sniženi časových nároků na herme-
tičnost úložného systému.
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SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO)
- ÚKOLY A PERSPEKTIVY

Úvod

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen AZ), byl vydán ve sbírce
zákonů dne 26. února 1997. Tímto dnem také nabyla účinnosti hlava čtvrtá atomového
zákona, upravující nakládání s radioaktivními odpady včetně vzniku a fungování SÚRAO
úložišť radioaktivních odpadů. Zákon jako celek nabyl účinnosti ke dni 1. července 1997.

Přípravné práce k založení Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen SÚRAO)
byly zahájeny ještě v průběhu přípravy AZ, aby pokud možno doba od zřízení do dosažení plné
funkčnosti SÚRAO byla co nejkratší.

Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 12/1997 ze dne 3. 4. 1997 byl stanoven
základní postup pro založení SURAO, a schválen provizorní plán činnosti a rozpočet SURAO
narok 1997.

Postup založení a budování SÚRAO předpokládá, že v průběhu let 1997 a 1998 budou
vytvořeny podmínky pro řádné fungování SURAO ve smyslu AZ. V roce 1999, po převzetí
úložišť radioaktivních odpadů by SURAO měla být schopna vykonávat činnosti stanovené AZ
v plném rozsahu.

Pro dosažení širšího konsensu v otázkách budování SÚRAO a při přípravě zásad pro
výběr a jmenování členů Rady SÚRAO byla ustavena konzultační skupina ze zástupců
zainteresovaných subjektů z řad orgánů státní správy, původců radioaktivních odpadů a
veřejnosti, včetně zástupců Společnosti pro trvale udržitelný život a Zeleného kruhu. Část
členů této konzultační skupiny byla později jmenována členy Rady.

Při zřízení a budování SÚRAO je také využívaná spolupráce se zahraničními
organizacemi pro nakládání s radioaktivními odpady. V rámci programu PHARE byl připraven
projekt „Technická podpora České republice při zřízení národní agentury pro nakládání s
radioaktivními odpady". Zadání projektu předpokládá využít zkušenosti z obdobných
sesterských západoevropských organizací při tvorbě základních řídících dokumentů SURAO
při zavádění systému řízení projektů a jakosti a také pro zaškolení vybraných řídících
pracovníků SÚRAO po jejím založení, u organizací ze sdružení CASSIOPEE. CASSIOPEE je
sdružení národních západoevropských organizací pro nakládání s radioaktivními odpady
(Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Německo a Velká Británie). Práce na první etapě
projektu, byly zahájeny v lednu 1997.

Oproti původním předpokladům došlo při zřizování SURAO k určitému zpoždění a to
zejména kvůli poměrně intenzívní diskusi k postupu při jejím zřizování v konzultační skupině.
Tato diskuse nicméně vedla k vypracování návrhu zásad pro výběr členů Rady a statutu
SÚRAO.

SÚRAO byla zřízena rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č 107/97 ze dne 20. 5.
1997, ke dni 1. 6. 1997. Řízením SÚRAO byl pověřen pracovník sekce jaderné energetiky
ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Miroslav Kučerka.



Od 1. 7. 1997 byly pro zahájení činnosti SÚRAO provizorně uvolněny tři kanceláře v
budově České obchodní inspekce v Charvátově ulici.

Členové Rady byli jmenování dekretem ministra průmyslu a obchodu ke dni 1.9.1997.
Financování SÚRAO je zajištěno pomocí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Ministerstva
průmyslu a obchodu podle schváleného provizorního rozpočtu na rok 1997 ve výši 5 mil. Kč.

Ministerstvo financí zřídilo dne 17. 6. 1997 u České národní banky jaderný účet. Svým
usnesením č. 472, ze dne 13. 8. 1997 vláda schválila návrh nařízení o výši a způsobu odvádění
prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet, a usnesením vlády č. 562 ze dne
10. 9. 1997 byl schválen statut SÚRAO.

Těmito kroky byly vytvořeny základní předpoklady pro postupné zahájení činnosti
SÚRAO.

Postavení a působnost SÚRAO

SURAO je státní organizací se sídlem v Praze. SURAO má působnost na celém území
České republiky a může zřizovat regionální pracoviště jako své organizační jednotky.

Orgány SURAO jsou ředitel a Rada. Ředitele a členy Rady jmenuje a odvolává ministr
průmyslu a obchodu. Statutárním orgánem SURAO je její ředitel.

Předmětem činnosti SÚRAO je
a) příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních

odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí,
b) nakládání s radioaktivními odpady,
c) úprava vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do formy vhodné pro uložení nebo

následné využití,
d) vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců,
e) správa odvodů podle § 27 zákona,
f) vypracování návrhů na stanovení odvodů plátců na jaderný účet,
g) zajištění a koordinace výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
h) kontrola rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu,
i) poskytování služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady,
j) nakládání s radioaktivními odpady, které byly dopraveny na území České republiky ze

zahraničí a nelze je vrátit,
k) zajišťování prozatímní správy u radioaktivních odpadů v případech, kdy připadly do

vlastnictví státu; jde-li o věci nalezené, opuštěné nebo skryté je SURAO oprávněna k
jejich přijetí namísto státního orgánu určeného § 13 zákona č. 102/1992 Sb.

Svou činnost vykonává SÚRAO na základě vládou schváleného statutu, rozpočtu a
ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti. Činnosti podle bodů a), b) a c) zajišťuje
především výběrem dodavatelů na základě hodnocení zajištění jaderné bezpečnosti, radiační



ochrany a ekonomické výhodnosti, činnost podle bodu i) SÚRAO vykonává pouze v
souvislosti s jinými svými činnostmi.

Náklady na činnost SURAO jsou hrazeny z prostředků jaderného účtu zřízeného u
České národní banky. SÚRAO vykonává právo hospodaření s majetkem státu a účtuje o něm
ve svém účetnictví. Svůj majetek SÚRAO nemá, neodpisuje investiční majetek, netvoří rezervy
a opravné položky.

Prostředky SURAO jsou předmětem ročního zúčtování k jadernému účtu. Příjem z
vlastní činnosti SURAO převádí na jaderný účet a je oprávněna zprostředkovat platby v jeho
prospěch. SURAO vytváří fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky Ministerstva
financí č. 310/1995 Sb.

Podrobnosti o postavení a působnosti SÚRAO upravuje její statut, a to zejména:
a) postavení Rady, způsob jmenování členů Rady, jednací řád Rady,
b) podrobnosti o hospodaření SÚRAO,
c) způsob finančního zúčtovaní k jadernému účtu.

Úkoly a perspektivy

a) Poslání SÚRAO

Posláním SURAO úložišť radioaktivních odpadů je zajišťovat na území ČR bezpečné
ukládání radioaktivních odpadů (dále jen RAO) současných i budoucích v souladu s požadavky
na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy uložených odpadů. Při plnění
tohoto poslání bude SURAO důsledně dodržovat ustanovení atomového zákona a navazujících
předpisů a postupovat v souladu s mezinárodními doporučeními a smlouvami z oblasti
využívání jaderné energie a ionizujícího záření, přijatými Českou republikou.

Filozofie činnosti SURAO vychází z názoru, že ti, kdo mají v současnosti prospěch
z využívání jaderné energie a ionizujícího záření, jsou povinni převzít odpovědnost za řešení
problémů, které jsou s tím spojeny, tedy i za bezpečné uložení všech vzniklých radioaktivních
odpadů. Musí pro to vytvořit takové podmínky v ekologické, technické i finanční oblasti, aby
důsledky našich současných aktivit nebyly zatěžovány budoucí generace.

Při své činnosti bude SÚRAO vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje a principu
optimalizace svých činností. To znamená, že kromě dodržování zákony a vyhláškami
stanovených podmínek a limitů, bude usilovat o další snížení rizik a účinků svých činností,
resp. uložených odpadů na člověka a životní prostředí na tak nízkou úroveň, jak je rozumně
dosažitelné z hlediska praktických, ekonomických a sociálních faktorů.

SÚRAO bude usilovat o aktivní a vstřícnou spolupráci s regiony úložišť RAO i
jednotlivými dotčenými obcemi, stejně tak i se širší veřejností, reprezentovanou nevládními
ekologickými organizacemi, občanskými sdruženími, apod. O své činnosti a záměrech bude
poskytovat objektivní a úplné informace, k čemuž vytvoří odpovídající organizační a technické
zajištění.

V souladu se svým pověřením bude rozšiřovat a prohlubovat styky a spolupráci
s ostatními národními agenturami pro nakládání s RAO, zejména z evropských zemí a



mezinárodními organizacemi z této oblasti. Bude se rovněž aktivně zapojovat do programů a
projektů mezinárodní spolupráce a výměny informací v oblasti své působnosti a usilovat
o členství v evropských organizacích a sdruženích subjektů obdobného zaměření.

b) Plán činnosti SÚRAO

Hlavním úkolem v prvních letech činnosti SÚRAO je vytvořit veškeré podmínky pro
své efektivní fungování a plnění úkolů, pro které byla zřízena. To znamená zejména zabezpečit
technické a materiální podmínky pro výkon činností a vybudovat fungující organizační a
personální strukturu. Podrobný popis činnosti v této fázi je předmětem tříletého plánu činnosti
na r. 1998 - 2000 a je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Hlavní úkoly SÚRAO v letech 1998 - 2000

č.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

ÚKOL

Zajišťovat správu odvodů na jaderný účet,
Zajišťovat investování prostředků jaderného účtu na finančních
trzích,
Zajišťovat koordinaci programu vývoje HU,
Zavést evidenci RAO a jejich původců a zajistit její průběžnou
aktualizaci.
Převzít a zahájit provoz úložišť Dukovany, Richard a Bratrství,
Vypracovat návrh metodiky na stanovení odvodů na JU a předložit
vládě ČR ke schválení
Vypracovat dlouhodobý plán a koncepci činnosti SÚRAO a
předložit vládě ke schválení
Průběžně zajišťovat informovanost veřejnosti o činnosti SURAO
Materiálně a technicky zajistit činnost SURAO
Postupně stabilizovat organizační strukturu a personální obsazení a
zajistit efektivní a hospodárný provoz SÚRAO
Postupně se zapojit do spolupráce na mezinárodních programech
týkajících se zejména bezpečnosti ukládání RAO
Vybudovat a vést informační systém pro efektivní vedení evidence
RAO, jejich původců, veličin, údajů a událostí kterých evidenci
vyžaduje AZ, pro správu odvodů a řízení projektů, apod.
Vybudovat a vést systém řízení jakosti

TERMÍN

Trvale
Trvale

Trvale
12/98 a
trvale
02/2000
09/2000

03/99

Trvale
09/2000
12/99
a trvale
Trvale

12/98 a
trvale

06/99 a
trvale

Z hlediska složitosti a očekávaných problémů při realizaci výše uvedených úkolů,
považujeme za nejobtížnější přebírání úložišť radioaktivních odpadů do vlastnictví státu,
a zahájení jejich provozu v rámci SÚRAO. Nedílnou součástí tohoto procesu bude provedení
revize veškeré projektové a provozní dokumentace a její aktualizace podle skutečného stavu.
Předpokládáme rovněž provést revizi bezpečnostní dokumentace a podmínek přijatelnosti
radioaktivních odpadů na úložiště. Dalším důležitým krokem bude získání potřebných povolení
od SÚJB k předpokládaným činnostem SÚRAO podle § 9 atomového zákona.



Zavedení evidence RAO a jejich původců bude rovněž představovat poměrně složitý a
obsáhlý problém. V tomto případě předpokládáme úzkou spolupráci s SÚJB a také využití
zkušeností ze zahraničí v rámci projektu PHARE.

Dalším nosným úkolem bude koordinace programu vývoje hlubinného úložiště
vysokoaktivních odpadů (dále jen HÚ). V tomto směru předpokládáme oproti současnému
stavu podstatné rozšíření spolupráce s vysokými školami a mimopražskými pracovišti, pokud
to charakter úkolů dovolí. V každém případě při výběru řešitelů budeme důsledně uplatňovat
zákon 199/94. Proto již od počátku roku 1998 předpokládáme, že do SÚRAO přejde část
pracovníků z koordinačního pracoviště programu vývoje HÚ v ÚJV Řež, které bylo s tímto
cílem zřízeno.

SURAO bude vytvářet a udržovat svou organizační a profesní strukturu pouze
v rozsahu, nezbytném k zajištění stanovených úkolů a vnitřního chodu. Organizační a profesní
struktura se bude měnit v čase podle vývoje a rozsahu aktuálních úkolů a potřeb SÚRAO. Při
své činnosti se bude SURAO řídit zásadami účelnosti a hospodárnosti užití finančních zdrojů,
přidělených rozpočtem. Rozhodování o způsobu zajišťování plánovaných úkolů vlastní činností
nebo externími zakázkami se bude řídit hledisky účelnosti, výše nákladů a zajištění požadované
jakosti.

Po vybudování SÚRAO bude její další činnost zaměřena postupně na:

• Řízem a koordinaci programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR.
• Provozování stávajících úložišť RAO.
• Správu odvodů na jaderný účet.
• Vedení evidence RAO a jejich původců.
• Rozvoj výzkumných a vývojových programů z oblasti nakládání s RAO podle aktuálních

potřeb.
• Objektivní informování nejširší veřejnosti o problematice nakládání s RAO cestou

spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky a vydáváním vlastních informačních
materiálů a publikací.

• Vytvoření potřebných struktur pro nakládání nebo zajišťování prozatímní správy
radioaktivních odpadů, jejichž vlastník není znám.

• Zajišťování dostatečných kapacit pro ukládání středně a nízkoaktivních odpadů z provozu a
vyřazování jaderných elektráren a dalších jaderných zařízení a institucionálních RAO,
cestou rozšiřování kapacity stávajících úložišť nebo výstavbou nových kapacit.

• Zajišťování projektové a územní přípravy, stavebního řízení, výstavby a uvedení do provozu
hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (dále jen HÚ).
Realizace tohoto rozsáhlého a náročného programu, která představuje konečné řešení
palivového cyklu jaderných elektráren připadá v úvahu ve třicátých letech příštího století.

Náklady na celkový životní cyklus činnosti SURAO je možno odhadnout z nákladů na
výstavbu provoz, vyřazování z provozu, uzavírání a monitorování úložišť RAO. Podle
dostupných údajů získaných v rámci prací na přípravě metodiky pro stanovení odvodů
původců radioaktivních odpadů na jaderný účet, jsou tyto náklady následující:
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DOSAVADNÍ A BUDOUCÍ AKTIVITY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ
PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU LOKALITY PRO UKLÁDÁNÍ VYSOCE
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Úvod
Z historického hlediska patrně první přípravné práce na projektech úložiště vyhořelého

jaderného paliva byly vykonány již v roce 1955 na žádost U.S. Atomic Energy Commission
(AEC) a U.S. National Academy of Science - National Research Council založil výbor,
složený z geologů a geofyziků, který by uvažoval o lokalitách pro ukládání vysoce
rádioaktívnych odpadů v geologických strukturách amerického kontinentu.

Za první snahy o řešení problematiky budování geologického úložiště v České republice
lze považovat návrh tzv. „studnového úložiště" Energoprojektu Praha a Plynoprojektu Praha

Po rozhodnutí vlády o dostavbě JE Temelín byl pověřen Ministerstvem životního
prostředí Český geologický ústav, který vykonává funkci státní geologické služby, aby
vytypoval oblasti, v Českém masivu, které by byly k tomuto účelu vhodné. Již v roce 1990
vypracoval ČGÚ ideový projekt výzkumného úkolu „Geologický výzkum bezpečného uložení
vyhořelých palivových článků jaderných elektráren" a posléze v roce 1991 byly zahájeny práce
na výzkumném úkole 3308 „ Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivních
odpúadů" (J.Kříž et al.-ČGÚ, Praha. Archiv ČGÚ). Tento úkol pak pokračoval dalšími
etapami hrazenými na návrh MŽP z účelové dotace Rady vlády ČR pro vědu a výzkum až do
leotšního roku.

Výzkumný program přípravy hlavního úložiště probíhal i na Ministerstvu průmyslu a
obchodu, které jako garant celého programu pověřilo Ústav jaderného výzkumu v Řeži
koordinací všech aktivit. Podobně se řešila celá řada projektů i v rámci geologického odboru
Ministerstva hospodářství, ČEZ s.p. a dalších.

S cílem účinně a hospodárně zajistit přípravu výstavby hlubinného úložiště vyhořelého
jaderného paliva a vysoce radioaktivního odpadu, a pro dodržení požadavků jaderné
bezpečnosti při této přípravě byla uzavřena v roce 1993 dohoda mezi zúčastněnými orgány a
organizacemi. Tuto dohodu podepsali statutární zástupci těchto institucí a státních orgánů:
ČEZ as., Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo
životního prostředí ČR, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Ústav jaderného výzkumu as
Pro koordinaci činnosti vznikla Rada 6 subjektů, kterou řídil záastupce MPO jako gestor
spolupráce. Koordinátorem činnosti byl zvolen ÚJV Řež. Bylo vypracováno velké nmnožství
projektů podle programu přípravy HÚ VAO.

Na základě ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon), byla ke dni
1 června 1997 zřízena Správa úložišť radiaktivních odpadů, jejímž posláním bude zajišťovat
bezpečné ukládání RAO současných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou
bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Na činnost této Správy dohlíží Rada
SÚRAO, která zahájila činnost 1 září 1997.



Projekty geologicko-výzkumných prací přípravy HÚ VAO

Výzkumné projekty, které vyplynuly z návrhu programu přípravy HÚ VAO byly
financovány ze státního rozpoču v rámci MPO, MH a MŽP. Záměrem této přednášky je
informovat o projektech, které byly navrženy a řízeny odborem ochrany horninového prostředí
MŽP a v další části této kapitoly i o projektech, které byly financovány Ministerstvem
hospodářství a které od roku 1996 přešly pod kompetenci odboru geologické správy MŽP

1. Projekty navrhované a koordinované OOHP MŽP

Tyto projekty navazovaly na výzkumnou činnost započatou Českým geologickým
ústavem v rámci soboru studií „Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivních
odpadů" (J.Kříž et al. 1991). Projekt probíhal v několika etapách (1.-3.) od roku 1993 a byl
částečně hrazen i z prostředků účelové dotace Rady vlády ČR pro vědu a výzkum

Důležitým dílčím úkolem byla studie zabývající se výběrem kandidátních lokalit a
návrhem studijních lokalit (P.Novotný, 1992). Bylo vytypováno 27 lokalit a z nich jako
nejperspektivnější lokalitu území, ležící v nejsevernější části moldanubického plutonu ve
východní části melechovského masivu, vybranou později jako testovací lokalitu v rámci
obecného projektu geologickcýh aktivit. Této lokalitě byla také věnována pozornost v dalších
etapách výzkumu a projekt, který byl zahájen v r. 1994 nazvaný „Geologický výzkum testovací
lokality „melechovský masiv" bude dokončen v tomto roce.

Je třeba zdůraznit, že popisné charakteristiky této lokality nenaplňují zcela, vzhledem
k omezenému množství finančních prostředků, celou škálu gelogických a jim příbuzných
disciplin, které by v rámci Obecného prosjektu geologických aktivit tento projekt měl splňovat
Schází také posouzení jakosti a odkazy na příručky jakosti podle požadavků QA, tak jak je to
vyžadováno u projektů předkládaných ve státech EU.

Během prováděných etap geologického výzkumu 1994 - 1996 byly provedeny
následující práce v těchto oborech:

GEOLOGIE

V roce 1994 byla sestavena geologická rnapa v měřítku 1:10 000, pokrývající území
o rozloze 76 km^ (obr. 1). Jako podklad byly pouižity reambulované výsledky mapování
P Novotného, který pracoval v oblasti melechovského masívu v rámci různých úkolů ČGÚ v
několika etapách. Mapa byla sestavena bez technických prací. Hustota mapovacích tůr
odpovídá danému měřítku. Mapa je podložena asi 400 dokumentačními body Kromě toho
bylo k sestaveni využito 340 bodových měření polní gama spektrometrie a z archivních
materiálů několik set dokumentačních bodů, vrtů a sond.

V průběhu roku 1995 byla geologická mapa lokality č. 2 (obr. 1) vektorizována v
DTB a GIS ČGÚ. Mapy byly digitalizovány a podloženy topografickými podklady v rastrové
podobě v měřítku 1 : 10 000 z projektu ČÚZK ZABAGED2. Pro uživatele bude
digitalizován forma k dispozici počátkem roku 1997.

STRUKTURNÍ GEOLOGIE

V rámci měření byly vyčleněny a charakterizovány základni typy křehkých struktur a
provedeno jejich proměření v činných lomech v okolí Dolního Města. Bylo vymezeno několik
přednostních směrů orientace ruptúr a podána jejich tektonická charakteristika.



V rá mci interpretace naměřených dat a ověření metodiky byla provedena analýza
paleostressu a orientační kinematická analýza dosud naměřených dat. Byly identifikovány dvě
tektonické fáze, respektive dva stavy paleostressu, které působily již po utuhnutí granitoidního
magmatu. Zatímco mladší z nich má jasné a regionálně stálé charakteristiky, starší fáze
vyžaduje hlubší analýzu.

HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologické výzkum se v roce 1994 omezil pouze na zahájení dlouhodobého
režimního měření podzemních a povrchových vod na vybraných objektech v území lokality č.
2 a okolí, dále na sledování změn některých hydrochemických ukazatelů podzemních a
povrchových vod v čase (těžké kovy, celková mineralizace, celková objemová aktivita alfa a
beta, radon atd). Pro přesné vyčlenění základního odtoku Killeho metodou je třeba řada
pozorování po dobu deseti let, ve výjimečných případech minimálně pěti let, tzn, že konečné
vyhodnocení režimního měření může být ukončeno nejdříve k 31.10.1999.

V roce 1994 byl zahájen výzkum geochemické bilance malého povodí Loukov, který
pokračoval i v letech 1995 a 1996 zhodnocením roční řady dat a výpočtem látkových toků v
povodí a bude pokračovat i v letech následujících (obr. 4).

GEOFYZIKA

Podle výsledků provedených prací je melechovský masív hluboce zakořeněnou
strukturou, strmě pronikající horninami okolníh krystalinika, s možným jv. nehlubokým
propojením na těleso centrálního masívu moldanubika. Uzemí masívu je charakterizováno
velmi klidným magnetickým polem, v poli spektrometrie gama se velmi ostře odlišují jednotlivé
hlavní zastoupené typy žul. Kontrastními obsahy thoria je možno velmi dobře rozlišit i dvě
geochemicky rozdílné, avšak makroskopicky identické variety uvnitý až dosud jednotně
mapovaného tělesa lipnického granitu. Tíhová měření indikovala průběh hlubinných zlomů a
vymezila prostor uvnitř masívu s relativně nízkou porušeností. Úvodní seismologický výzkum
charakterizoval masiv jako oblast nízké seismicity, vhodnou pro případná další seismologická
studia.

JAKOST A PROKAZATELNOST ZÍSKANÝCH DAT

V souladu se záměrem Obecného projektu geologických aktivit, který představuje
část Programu vývoje HÚ VAO a VP v České republice, bude u všech prací realizovaných
na melechovském masívu zajištěna jakost a prokazatelnost získaných dat tak, aby tato data
byla použitelná pro jakoukoliv část bezpečnostních analýz včetně s nimi souvisejících
výpočtů a modelů. Způsob získání dat a všechny kroky zpracování (v rámci systému jakosti)
budou provedeny doloženým způsobem popsanou, kontrolovatelnou a kontrolovanou
metodikou podle příruček jakosti pro jednotlivé discipliny, včetně stanovení a rozboru
nejistot.



Přehled prací provedených v letech 1991 - 1997

1991

V roce 1991 byly zahájeny práce první etapy „Geologického výzkumu bezpečného uložení
vyhořelých palivových článků z jaderných elektráren ".
Byl sestaven tým expertů, kteří zodpovídali za jednotlivé obory (geologie, geofyzika,
inženýrská geologie, hydrogeologie, dálkový průzkum Země, geochemie, mineralogie a
bentonity). V rámci hydrogeologie bylo provedeno hydrogeologické zhodnocení dvaceti
homogenních masivů do minimálního rozměru 3 x 3 x 1 km Dále byl proveden výběr více než
100 vrtů do hloubek větších než 100 metrů ze zhruba 30 000 vrtů v Českém masívu, uložených
v Geofondu. Pro potřeby dalšího geologického výzkumu byl pro MŽP zpracován podrobný
podklad k problematice ukládání VAO a rámcový rozpočet nákladů na tento výzkum do roku
2009.
Byla dokončena souborná zpráva zabývající se výběrem perspektivních oblastí v Českém
masívu, která měla především rešeršní charakter. Na základě výsledků všech dílčích studií bylo
vybráno 27 perspektivních geologických těles na území ČR.

1992

Na první etapu úkolu 3308 navázal v roce 1992 podle původního projektu užší výběr
perspektivních oblastí pro další výzkum horninového prostředí. Zpráva ukončená v březnu
1992 (Novotný 1992) doporučila v návaznosti na souhrnnou zprávu z roku 1991 soustředit se
na území tvořené granitoidy a pararulami nejspodnějšího strukturního patra Českého masívu
Jako studijní lokality byla vybrána dvě území tvořená granity (Dolní Město - lokalita č. 2 a
obast západně od Třeště - lokalita Č. 5) a a jedno území tvořené pararulami (území jz od
Pelhřimova - lokalita č. 20). Další území tvořené granitoidy bylo doporučeno jako geologický
analog (Třebíčský pluton - lokalita č. 8).

Byly zahájeny geologické práce (rešeršní i terénní) na první studijní (testovací) lokalitě č. 2
(Dolní Město - melechovský masív). Především bylo zahájeno geologické mapování lokality,
hydrogeologický rozbor území a vyhodnocení všech hydrogeologických vrtů provedených ve
sledovaném území.

Na počátku roku 1992 se uskutečnila návštěva dvou expertů ze švédské společnosti SKB, kteří
posoudili reálnost projektu dalšího výzkumu studijních lokalit a hlavně posoudili vhodnost
použití nejrůznějších geofyzikálních metod nedestruktivního výzkumu, nabízených
československými podniky. V rámci své expertýzy nám doporučili zřídit lokalitu Dolní Město
jako testovací lokalitu.

1993

V roce 1993 byly v ČGÚ dokončeny dvě důležité studie, potřebné pro další výběr lokalit pro
podzemní úložiště: „Návrh semikvantitativních kritérií geologických aspektů hostitelského
prostředí hlubinného úložiště VAO a skladu vyhořelého paliva v České republice" (Zelinka
1993) a „Metodika geologicko-průzkumných prací pro hostitelskou strukturu hlubinného
úložiště ve vyvřelých horninách (Procházka a kol. 1993). Dále byla vypracována základní



koncepce geologických prací spojených s vyhledáváním hostitelské struktury pro úložiště VAO
(Kříž a kol. 1993).

Pokračovala druhá etapa geologických prací na lokalitě č. 2 (Dolní Město - melechovský
masív) - geologické mapování, geofyzikální a hydrogeologický výzkum. Byla zpracována
geologická mapa 1:25 000 celého území a byl proveden letecký geofyzikální průzkum

PFUK vypracovala studii „Geologie a geochemie třebíčského masívu" (Jelínek a kol. 1993) a
studii o problému separace zlomové - puklinové sítě (Schulmann et al. 1993). Byla provedena
rešerše geofyzikální prozkoumanosti všech 27 oblastí vybraných v roce 1991 (Man a Matouš
1993)

1994

V roce 1994 byl zahájen komplexní systematický geologický, hydrogeologický, geofyzikální,
strukturně geologický a inženýrsko-geologický výzkum v rámci 2. etapy geologicko-
výzkumných prací ukládání vysoce radioaktivního odpadu v melechovském masívu. Cílem
prací byloposoudit, zda je melechovský masív vhodný jako testovací lokalita

Především bylo zahájeno režimní měření na 9 vybraných hydrogeologických objektech a
monitoring hydrochemického režimu na pěti vybraných objektech. Bylo vybudováno povodí
Loukov, kde začal probíhat monitoring látkových toků ekologicky významných složek.
Pokračoval geofyzikální výzkum regionálním geofyzikálním měřením leteckými metodami
v měřítku 1 25 000 Geofyzikou as. Brno

Byla sestavena geologická mapa 1:10 000 celé lokality č. 2 (Dolní Město) a proveden odběr
vzorků na silikátové analýzy. Byl proveden základní výzkum křehkých struktur
v melechovském masívu (Coubal 1994).

1995

Pokračoval hydrogeologický výzkum ve stejném rozsahu jako v roce 1994, navíc byly všechny
sledované objekty výškopisně a polohopisné zaměřeny. Pokračovalo sledování povodí Loukov
Formou katalogu byla shrnuta základní data a výsledky petrografického a petrochemického
výzkumu granitů melechovského masívu a pokračovalo studium křehkého porušení hornin na
dvou lokalitách melechovského masívu. V roce 1995 byly také zajištěny a zhotoveny družicové
snímky SPOT P a XS pokrývající celé zájmové území melechovského masívu. Byl zahájen
podrobný geofyzikální výzkum vzorků z přirozených a umělých odkryvů (Geofyzika a s ,
Brno) a bylo uskutečněno pozemní ověřování leteckých anomálií magnetometrie a
spektrometrie gama (ČGÚ). Byl proměřen detailni parametrický tíhový profil přes hlavni
zastoupené typy granitů melechovského masívu (Geofyzika as a Geofyzikální ústav AV ČR)
Rovněž bylo ukončeno rešeršní zhodnocení archivních dat týkajících se evidence a lokalizace
ložiskových objektů výhradních ložisek včetně prognóz a bilancí zásob

Roční etapa byla uzavřena začátkem roku 1996 souhrnnou zprávou (Kříž ed. 1996), obsahující
mimo jiné „Posouzení vhodnosti melechovského masívu jako testovací lokality a návrh dalších
geologických prací".



1996

V rámci 3 etapy geologicko-výzkumných prací bylo cílem postupně dokončit nedestruktivní
geologický výzkum v oblasti melechovského masívu za účelem jejího ověření jako vhodné
testovací lokality v návaznosti na „Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem
HÚ VAO a VT v podmínkách ČR" (ÚJV Řež) Geologické práce byly od roku 1996
koordinovány ÚJV Řež.

Bylo realizováno zpřesnění geologické mapy 1:10 000 reambulacemi v terénu a mapa byla
digitalizována. Byla připravena mapa 1:10 000 lokality č. 1, čímž došlo k pokrytí celého
melechovského masívu podrobným mapováním. Byla téměř dokončena studie o strukturních
poměrech melechovského masívu a fyzikálních vlastnostech jeho hornin (Schulmann a kol
1997) Geofyzikou as., Brno byla dokončena a zpracována vizualizace tíhových dat a
kvantitativní tíhový řez melechovským masívem (Ondra a Šrámek 1996). V rámci činnosti
ČGÚ bylo uskutečněno pozemní měření spektrometrie gama v jv. části melechovského masívu
a byla uskutečněna profilová měření metodou velmi dlouhých vln. Dále byly zpracovány
multispektrální družicové snímky SPOT a byla zpracována exodynamická analýza reliéfu
melechovského masívu. Ve stejném rozsahu jako vletech 1994 a 1995 pokračoval
hydrogeologický výzkum.

1997

V tomto roce má skončit třetí etapa nedestruktivního výzkumu melechovského masívu
V průběhu roku 1997 začalo zpracování souhrnné zprávy o melechovském masívu, která shrne
všechny zatím získané informace o tomto masívu prostřednictvím nedestruktivního výzkumu.
Součástí této zprávy bude podrobná digitalizovaná geologická mapa 1:10 000 celého masívu.
Jednotlivé kapitoly souhrnně zpracují všichni doposud zúčastnění zpracovatelé dílčích úkolů do
podoby regionální studie melechovského masívu. Studie bude zároveň obsahovat návrh dalších
nedestruktivních geologických prací, které nebylo možné vzhledem k omezeným finančním
prostředkům a kapacitám v ČGÚ zatím realizovat. Hlavním redaktorem je J. Procházka
z ČGÚ

Kooperační práce probíhají podle plánu. Hydrogeologický výzkum pokračuje ve stejném
rozsahu jako v předešlých letech, firma Geonika s.r.o. provedla ověřující letecké geofyzikální
měření v prostoru jz. od Dolního Města a kolektiv dr. Schulmanna dokončuje korelaci
výsledků výzkumů magmatické stavby melechovského masívu a jeho křehké tektoniky. Jsou
dokončována pozemní měření spektrometrie gema sloužící ke zpřesnění pozice a tvaru
výběžku výrazné thoriové anomálie zjištěné leteckým geofyzikálním měřením a jsou téměř
dokončena měření metodou velmi dlouhých vln k ověření posice a průběhu geologicky
předpokládaných tektonických linií.
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Obr 2

Objekty hydrogeologického a hydrologického režimu
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Obr

Umístění a rozloha povodí Loukov
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LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ RAO Ä VP
Z HLEDISKA SBS

V tomto referátu je proveden rozbor stávající legislativy související s přípravou
a realizací hlubinného úložiště RAO a VP. Současná legislativa související s
investiční výstavbou se jeví jako postačující a jediné nejasnosti jsou v oblasti jaderné
bezpečnosti a odpadového hospodářství, kdyy k zákonu 18/97 Sb. (atomový zákon)
a zákonu 125/97 Sb. (zákon o odpadech) nebyly dosud vydány prováděcí vyhlášky.

Lokalita hlubinného úložiště je jednoznačné určena vymezením tělesa vhodné
hostitelské horniny při zachování možnosti vybudování povrchového areálu
nezbytného pro manipulaci a úpravu s RAO a VP před jeho vlastním uložením do
hlubinného úložiště.

Součástí žádosti o územní řízení pro povrchové nebo podzemní jaderné
zařízení jsou různé podklady a projektová dokumentace obecného charakteru
určená zákonem č. 50/1976 Sb., jako jsou mapové přílohy (současný stav území,
geologická mapa), dokumentace potvrzující vhodnost geologických a
hydrogeologických poměrů, nedotknutelnost blízkých ochranných pásem a zadání
stavby, která bude podrobně uvedena dále.

V již zmíněném zákonu č. 50/1976 Sb. je v § 126 uvedeno, že: „před vydáním
rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnuti o ochranném pásmu, stavebního
povolení a kolaudačního rozhodnutí týkajícího se stavby, jejíž součástí je jaderné
zařízení, je stavební úřad povinen vyžádat si souhlas SÚJB, který může svůj souhlas
vázat na splnění podmínek". Důležitými z hlediska doložení zajištění jaderné
bezpečnosti jsou dva dokumenty, a to Zadávací bezpečnostní zpráva a Vliv zařízení
na životní prostředí. Současná jaderná legislativa obsah Zadávací bezpečnostní
zprávy (ZBZ) přímo nespecifikuje a první etapou prací je příprava jejího obsahu,
který musí být před vlastním vypracováním ZBZ schválen SÚJB. Příslušná ZBZ
vypracovaná podle odsouhlaseného obsahu by měla doložit přijatelnost navrhované
realizace jaderného zařízení na vybraném staveništi a soulad navrhovaného řešení
se všemi příslušnými legislativními oblastmi.

Odborná způsobilost

V etapě průzkumu, geologických pracích, se u organizace vyžaduje
osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele, který práce řídí a za jejich
výkon odpovídá, podle § 3 geologického zákona. Osvědčení odborné způsobilosti
odpovědného řešitele vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu po dohodě s
Ministerstvem životního prostředí. Předpoklady k získání odborné způsobilosti jsou v
zákoně č. 62/1988 Sb., a vyhlášce ČGÚ č. 121/1989 Sb.

V etapě zřizování, provozu, zajištění a likvidace je organizace povinna k
bezpečnému a odbornému řízení hornické činnosti ustanovit vedoucího pracovníka s
kvalifikací a odbornou způsobilostí v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 340/1992 Sb.
Odborná způsobilost je dále vyžadována pro ty, kteří projektují nebo navrhují objekty
a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti (§ 5 odst. 3 zákona 61/1988 Sb.)
podle výše uvedené vyhlášky ČBÚ. Totéž se týká bezpečnostního technika.
Odbornou způsobilost ověřují orgány státní báňské správy. Odbornou způsobilost



technického dozoru a pracovníků, kteří v organizaci vykonávají hornickou činnost
ověřuje zkouškou organizace, u níž jsou v pracovním poměru.

Výkon povolání autorizovaných architektů a výkon povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, včetně odborné způsobilosti, je upraven
zákonem č. 340/1992 Sb.

Zpracovávat dokumentaci podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, mohou jen osoby s osvědčením odborné způsobilosti
(oprávněné osoby), které vydává Ministerstvo životního prostředí po dohodě s
Ministerstvem zdravotnictví. MŽP vede seznam oprávněných osob.

Výše uvedeným ustanovením není dotčena ani vyloučena odborná
způsobilost pro různé druhy speciálních činností, například na elektrická zařízení
(vyhláška č. 50/1978 Sb.), trhacích pracích (vyhláška č. 72/1988 Sb.), méřické práce
(vyhláška č. 435/1992 Sb.) a podobně.

Oprávnění k hornické činnosti

Hornickou činnost lze provádět pouze na základě oprávnění vydaného podle
zákona č. 61/1988 Sb., a vyhlášky ČBÚ č. 15/1955 Sb. Oprávnění k hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem není živností, ze živnostenského
zákona je vyloučeno (§ 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb.).

Hornická činnost je definována v § 2 písm. a) až g) zákona č. 61/1988 Sb., a
mimo jiné zahrnuje vyhledávání a průzkum vyhrazených nerostů, který upravuje § 11
horního zákona. Podle § 34 odst. 2 téhož zákona se pro zvláštní zásahy do zemské
kůry, včetně vyhledávání a průzkumu prováděnému pro tyto účely, přiměřeně použije
ustanovení § 11 téhož zákona, takže proto i tato činnost je hornickou činností bez
možnosti aplikace živnostenského zákona.

Ohlašování hornické činnosti

Podle § 5 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., je organizace povinna ohlásit
obvodnímu báňskému úřadu zahájení, přerušení a ukončení hornické činnosti (nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem) v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988
Sb., ve lhůtách v ní stanovených. Náležitosti obsahu, způsobu a předmětu ohlášení
jsou definovány tamtéž.

Geologický průzkum

Geologický průzkum pro vyhledávání a průzkum úložišť odpadů (úložiště
vyhořelého jaderného paliva) může být prováděn pouze na základě povolení (§ 4
odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 99/1992 Sb.), vydaného Ministerstvem životního prostředí
podle § 4 geologického zákona. Podle téhož zákona zpracuje organizace žádost na
povolení geologických prací (přiměřené i podle § 11 horního zákona). Před udělením
povolení si Ministerstvo životního prostředí vyžádá stanovisko obce, v jejímž
katastrálním území se nachází průzkumné území (vymezené průzkumného území
nemá povahu územního rozhodnutí).

Geologické práce se provádějí podle schváleného projektu (§ 6 geologického
zákona). Projekt geologických prací musí mít náležitosti podle horního zákona,
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geologického zákona, zákona č. 61/1988 Sb., vyhlášky ČGÚ č. 121/1989 Sb.,
vyhlášky ČBÚ č. 99/1992 Sb., stavebních předpisů a event, i dalších právních
norem. Podle vyhlášky č. 121/1989 Sb. schvaluje projekt geologických prací
zadavateli, projekt hrazený ze státního rozpočtu schvaluje orgán, jemuž jsou tyto
prostředky svěřeny.

Projekt geologických prací musí být posouzen znalcem nebo státní
geologickou službou, pokud by nerespektování projektu geologických prací v
geologických podmínkách mohlo přivodit poškození životního prostředí, zejména
hydrogeologických a hydrodynamických poměrů.

Geologické práce se před prováděním registrují u Národního informačního
střediska (NIS) střediska Geofondu (§ 7 geologického zákona, vyhlášky ČGÚ č.
8/1989 Sb.).

Geologické práce se vyhodnocují, prověřují, respektive schvalují. Výsledky
geologických prací se do dvou měsíců po ukončení (schválení) bezplatné
odevzdávají NIS.

Při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací mohou
pracovníci vstupovat na cizí pozemky v rozsahu stanoveném v § 14 a násl.
geologického zákona.

Nedojde-li k dohodě mezi organizací a vlastníkem nemovitosti o rozsahu,
způsobu a době výkonu tohoto oprávnění, rozhoduje o rozsahu, způsobu nebo
výkonu oprávnění okresní úřad, v jehož území je nemovitost nebo její větší část.
Jestliže se provádění geologických prací dotýká zájmů chráněných zvláštními
předpisy, postupuje se v souladu s těmito předpisy, například zákon č. 110/1964
Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, zákon o vodách,
zákon o lesích, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, o státní památkové
péči, horní zákon apod.

Geologický zákon v § 16 řeší i náhradu škody při geologických pracích.

Vyhledávání a průzkum úložišť důlními díly povoluje ve stanovených
případech obvodní báňský úřad (§ 9 zákona č. 61/1988 Sb.). Stanovené případy jsou
uvedeny v § 5 vyhlášky CBÚ č. 104/1988 Sb., která obsahuje i náležitosti žádosti o
povolení hornické činnosti. Plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti
schvaluje vedoucí pracovník (§ 7 vyhlášky č. 104/1988 Sb.), před podáním žádosti o
povolení hornické činnosti.

Chráněné území

Pro zvláštní zásah do zemské kůry se stanovuje chráněné území (§ 34 odst. 2
a § 43 odst. 3 horního zákona) přiměřeně podle § 16, 17 a 18 horního zákona.
Chráněné území slouží k ochraně zvláštního zásahu do zemské kůry před činnostmi
v tomto území, které by mohly ztížit nebo znemožnit výstavbu HÚ vyhořelého
jaderného paliva, a proto jsou tyto nežádoucí činnosti omezeny, nebo zakázány (§
18 horního zákona).

Chráněné území stanoví Ministerstvo životního prostředí v součinnosti s
Ministerstvem průmyslu a obchodu, obvodním báňským úřadem a po dohodě s
orgánem územního plánování a stavebním úřadem na návrh organizace podle § 17



horního zákona a přiměřeně podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
364/1992 Sb.

Účastníkem řízení je navrhovatel.

Ačkoliv stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry není
územním rozhodnutím (tím je podle horního zákona až stanovením dobývacího
prostoru), je bezpochyby nutné vycházet z předpokladu, že již v tomto stadiu
zřizování HÚ bude nutné respektovat příslušná ustanovení právních předpisů
souvisejících s územním řízením podle stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že HÚ je jaderným zařízením a státní dozor na
uskladňování vyhořelého jaderného paliva vykonává Státní úřad pro jadernou
bezpečnost (zákon č. 18/97 Sb.) a mimo jiné dozírá i na to, aby jaderné zařízení bylo
trvale udržováno v bezpečném stavu, pak k tomu podle § 3 citovaného zákona
vydává souhlas z hlediska jaderné bezpečnosti (na základě žádosti organizace),
který tvoří závazný podklad k rozhodování v územním, stavebním a kolaudačním
řízení a v řízení pro odstraňování stavby. Souhlas vydává SÚJB pro stavební úřad,
nepochybně však při hornické činnosti pro obvodní báňský úřad, respektive
Ministerstvo životního prostředí při stanovení chráněného území. Souhlas je
vydáván i k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu, k provádění
změn, k použití zařízení pro dopravu, ke skladování, zpracování a ukládání
jaderných materiálů.

Základem pro posouzení návrhu a vydání souhlasu SÚJB je zpracování a
doložení zadávací bezpečnostní zprávy (§ 6 a 7 zákona č. 28/1984 Sb., § 10
vyhlášky č. 100/1989 Sb., § 7 odst. 5 vyhlášky č. 85/1986 Sb.), u stavebního řízení
pak předběžné bezpečnostní zprávy, u kolaudace předprovozní bezpečnostní
zprávy.

Územní rozhodnutí, jímž má být dotčen zemědělský půdní fond, lze vydat jen
se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 5 odst. 3) zákona
ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb.), jímž byl vydán souhlas k
jejímu odnětí (§ 9 téhož zákona). Při zpracování zadávání stavby jsou investoři
povinni navrhnout umístění stavby tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám
zemědělského půdního fondu, a to i v alternativním řešení. Při stavební činnosti
musí právnické nebo fyzické osoby postupovat podle § 8 téhož zákona.

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podává ten,
v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít. Žádost musí odpovídat § 9 odst. 5 zákona.

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí
rozhodnutí které bude ve věci vydáno a žadatel je povinen plnit podmínky v něm
stanovené ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Platnost vydávaného souhlasu je
totožná s platností těchto rozhodnutí, včetně změn.

Na základě rozhodnutí (podle zvláštních předpisů) vyřadí katastrální úřad z
evidence zemědělskou půdu k níž byl vydán souhlas k odnětí ze zemědělského
půdního fondu. Za odnětí půdy se platí odvody. Orgány ochrany zemědělského
půdního fondu jsou pověřené obecné úřady, okresní úřady a Ministerstvo životního
prostředí. Podrobnosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu stanoví vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

Před realizací využití území ten, kdo projektuje, provádí nebo odstraňuje
stavby, je povinen takové činnosti provádět jen po zhodnocení jejich vlivů na životní



prostředí ( § 1 7 zákona č. 17/1992 Sb.). Záměry na tyto činnosti podléhají před
vydáním rozhodnutí posouzení z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí.

Příslušnými orgány pro posuzování vlivů na životní prostředí jsou Ministerstvo
životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a okresní úřady.

Hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a jeho vlivy na životní prostředí
posuzuje Ministerstvo životního prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., § 20,
přílohy č. 1 bodu č. 3.6, po projednání s ostatními dotčenými orgány státní správy, s
obcemi, jejichž území se vlivy záměrů dotýkají a s veřejností.

Podrobnosti záměru jsou stanoveny v zákoně č. 17/1992 Sb., a zákoně č.
244/1992 Sb. Ze zákona č. 244/1992 Sb. vyplývají povinnosti pro toho, kdo chce
provádět stavby, činnosti nebo technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona
v tom smyslu, že je povinen to oznámit příslušnému orgánu, vj případě HÚ
Ministerstvu životního prostředí. Náležitosti oznámení a dokumentace jsou uvedeny
v zákoně a jeho přílohách, včetně lhůt k vyjádření obcí, příslušných státních orgánů,
respektive zpracování posudku a vydání stanoviska. Bez toho stanoviska nemůže
příslušný správní orgán (Ministerstvo životního prostředí, stavební úřad, obvodní
báňský úřad) vydat povolující rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že HÚ se týká odpadu, je nutné v řízení o stanovení CHÚ
respektovat zákon č. 238/1991 Sb. Především příslušné orgány státní správy (zákon
č. 311/1991 Sb.) dávají vyjádření ke zneškodňování odpadů a pokud jde o výstavbu
dotýkající se odpadního hospodářství, dokonce již ve stadiu zadání stavby. Tytéž
orgány dávají souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů, k
nakládání s nebezpečným odpadem, ale i k podnikání v oblasti s nakládáním s
odpady. Orgán státní správy (MŽP, OBÚ, stavební úřad) nemůže vydat rozhodnutí
bez „vyjádření" nebo „souhlasu" příslušných orgánů.

Současně již v tomto řízení je nutné řešit problematiku vodního hospodářství a
nakládání s vodami. Základem je horní zákon a nakládání s důlní vodou podle jeho
ustanovení. To je především právo na bezplatné užívání důlních vod, povolení
vodohospodářského orgánu poskytnout důlní vody jako náhradní zdroj pro potřebu
těch, kteří byli poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností při zřizování, výstavbě a
provozu HÚ a vypouštět důlní vodu za podmínek stanovených vodohospodářským
orgánem a orgánem hygienické služby do povrchových nebo podzemních vod. Toto
zvláštní ustanovení o důlních vodách doplňujjí zákon o vodách a předpisy
související.

Povolení zvláštního zásahu do zemské kůry (HÚ)

Povolení zvláštního zásahu do zemské kůry zahrnuje dva právní postupy.

Podle § 23 odst. 1 horního zákona se na projektování, výstavbu, popřípadě
rekonstrukci zvláštních zásahů do zemské kůry (včetně odvalů) vztahují předpisy o
investiční výstavbě, kterými se rozumí stavební zákon a předpisy související, pokud
horní zákon nestanoví jinak.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro umístění staveb musí být územní
rozhodnutí, kterým je rozhodnutí o umístění stavby podle ustanovení § 32 a násl.
stavebního zákona a vyhlášky č. 85/1976 Sb. Lze předpokládat, že vlastní územní
řízení vedené příslušným stavebním úřadem bude, po vydání rozhodnutí o
chráněném území, prakticky se stejnou dokumentací, řízením zkráceným, ve kterém



je již většina střetů vyřešena na základě z předcházejícího rozhodnutí vydaného
Ministerstvem životního prostředí. Dokumentace k tomuto řízení musí být doplněna o
náležitosti stanovené v odst. 2 § 23 horního zákona, zvláště pak optimálním
rozmístění povrchových a podzemních zařízení a staveb a komplexní řešení území.

V zájmu koncentrace nelze vyloučit spojené řízení.

Po územním řízení následuje stavební řízení vedené stavebním úřadem, který
povoluje povrchové stavby i při hornické činnosti podle § 54 a následné stavebního
zákona s tím, že i v tomto, jakož i předcházejícím, musí být splněny podmínky
uvedené v předcházející kapitole o stanovení chráněného území, např. zpracování
předběžné bezpečnostní zprávy k vydání souhlasu od SÚJB k povolení stavby. Ve
stavebním řízení musí být respektovány zvláštní ustanovení horního zákona pro
stavby podle § 5 vyhlášky č. 99/1992 Sb.

Orgány státní báňské správy povolují důlní díla a důlní stavby pod povrchem
zpravidla v rámci řízení o povolení hornické činnosti podle § 11 zákona č. 61/1988
Sb., § 5 písm. c) vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. a § 6 vyhlášky ČBÚ č. 99/1992 Sb.
Náležitosti podání jsou uvedeny především v § 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb.

Úprava řízení o povolení hornické činnosti je obsažena v § 17 a 18 zákona č.
61/1988 Sb. a vyhlášce č. 104/1988 Sb.

Účastníkem řízení povolení hornické činnosti je navrhovatel (žadatel),
organizace a občané, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být povolením dotčeny a obec, v jejímž územním obvodu má být hornická
činnost vykonávána. Subjekty řízení jsou dotčené orgány státní správy. Pokud jsou
hornickou činností ohroženy právem chráněné objekty a zájmy, musí být se žádostí o
povolení hornické činnosti předloženy doklady o vyřešení střetu zájmů (§ 33 horního
zákona), pokud již nebyly vyřešeny při stanovení chráněného území, popřípadě při
projektování (výstavbě nebo rekonstrukci HÚ). Postup jejich řešení stanoví kromě
horního zákona také zvláštní předpisy (zákon o obcích, o okresních úřadech, o
drahách, o telekomunikacích, o péči o zdraví lidu, o ochraně zemědělského půdního
fondu, o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o státní památkové péči
apod.).

Horní zákon, ani zákon č. 61/1988 Sb. včetně vyhlášky č. 104/1988 Sb.
neupravují kolaudační řízení, ani rozhodnutí o kolaudaci. Z toho důvodu je součástí
rozhodnutí o povolení hornické činnosti úprava i „Provozu". V rozhodnutí báňský
úřad stanoví podmínky pro ukládání a manipulaci s vyhořelým jaderným palivem v
podzemním úložišti, a to v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o
chráněném území, s podmínkami stanovenými zvláštními předpisy, jak bylo uvedeno
výše, podmínkami stanovenými orgány státní správy.

Součástí „provozu" je i zajištění havarijní připravenosti (výnos ČBÚ č. 8/1987,
§ 16 zákona č. 28/1984 Sb., bez schválených havarijních plánů nelze zahájit
uvádění jaderného zařízení do provozu) a bezpečnostní ochrany na základě
schválení předprovozní bezpečnostní zprávy (§ 3 zák. 18/97 Sb.) a bezpečnosti
provozu v souladu s vyhláškou č. 99/1992 Sb., a bezpečnostních předpisů
uvedených v seznamu právních norem tohoto materiálu, včetně vyhlášky č. 59/1972
Sb.

Měřická dokumentace musí být vedena v souladu s vyhláškou č. 435/1992 Sb.



Dokončenou stavbu, podle stavebního zákona, lze užívat jen na základě
kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem, který vydal stavební
povolení. V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky
vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu. Účastníkem řízení je
stavebník (uživatel, provozovatel).

Báňské předpisy, pokud jde o zvláštní zásah do zemské kůry, upravují odlišné
od obecného práva, důlní škodu a jejich náhradu a vytváření finančních rezerv.

Za důlní škody se považují škody způsobené na hmotném jajetku, ale i ztráta
podzemní a povrchové vody, podstatné snížení vydatnosti zdrojů a zhoršení její
jakosti, k němuž došlo v důsledku zvláštního zásahu do zemské kůry.

Náhrada důlní škody se vypořádává podle obecných předpisů, u vody je však
právní režim v horním právu upraven odlišně. Na prvním místě je zajištění zdroje
nebo dodávky vody. Druhou možností je náhrada nákladů spojená s jejím
obstaráním. Náhrada ztráty podzemní vody se řeší podle § 29 zákona o vodách.
Nahrazují se i prokázané náklady účelně vynaložené na preventivní zajišťování
opatření a v odůvodněných případech je možnost ze zákona poskytnout předem
plnění až do výše předpokládané škody napr. u dopravy, přeložkou cest, dále
inženýrských sítí apod. (§ 36 odst. 4 horního zákona). Účastníci se mohou
dohodnout i na jiném způsobu náhrady důlních škod.

K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu
finančních prostředků. Výše musí odpovídat potřebám v časovém průběhu podle
jejich vzniku, popřípadě v předstihu. Rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a
udržení příjmů (§ 37a horního zákona. Vytváření rezerv schvaluje obvodní báňský
úřad, ale i jejich čerpání, po dohodě s Ministerstvem životního prostředí a vyjádřením
obce. V případě organizace s majetkovou účastí státu též v dohodě s Ministerstvem
průmyslu a obchodu.

Likvidace

Řízení o odstranění stavby provádí stavební úřad, který byl příslušný vydat
pro stavbu stavební povolení. Podrobnosti žádosti o odstranění stavby jsou v
ustanovení § 48 vyhlášky č. 85/1986 Sb. Účastníkem řízení je vlastník stavby,
pozemku nebo ten, který má i jiná práva k pozemku či stavbě a jejichž práva, právem
chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Účastníkem
řízení je i stavební organizace, popřípadě její organizační složka, které má být
nařízeno provedení neodkladných prací.

Likvidace zvláštního zásahu do zemské kůry je hornickou činností, a tak řízení
v ní je v souladu se řízením o povolení hornické činnosti o zvláštním zásahu do
zemské kůry zřízením HÚ vyhořelých palivových článků. Dokumentace musí být v
souladu s přílohou č. 10 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. Ostatní náležitosti jsou
analogické řízení povolovacímu.

I v období likvidace (vyřazování jaderného zařízení z provozu musí
organizace dodržovat požadavky jaderné bezpečnosti. Ačkoliv zákon nestanoví
jednoznačně schvalování bezpečností ochrany při likvidaci, bude zřejmě nutné i v
této fázi předložit SÚJB bezpečnostní zprávu před podáním žádosti o likvidaci a
schválenou zprávu zahrnout do dokumentace likvidace HÚ předkládanou obvodnímu
báňskému úřadu k vydání rozhodnutí o likvidaci.



Výše uvedené se týká i zhodnocení vlivů na životní prostředí (§17 zákona č.
17/1991 Sb. a zákon č. 244/1992 Sb.).

Z předcházejícího materiálu vyplývá, že realizace HÚ vyhořelého jaderného
paliva zasahuje svou právní úpravou řadu oborů práva. Ačkoliv právní systém České
republiky je v současné době v prudkém rozvoji poznamenaném řadou novelizací
nově přijatých zákonů, ale i podzákonných předpisů, bude situaci v příštích letech
komplikovat zajištění kompatibility našeho práva s právem Evropského společenství.
Lze předpokládat, že u tak závažného systému jako je H Ú vyhořelého jaderného
paliva bude nutné vyřešit, za účasti příslušných ústředních orgánů státní správy,
zjednodušení procesu s dodržením maximální bezpečnosti. „Atomový zákon"
zakládá prioritu SÚJB v otázkách jaderné bezpečnosti se zajištěním priority v
rozhodovacím procesu, s pojistkou nevydání rozhodnutí v tomto směru jiným
orgánem. Současně z návrhu věcného záměru horního zákona lze očekávat v
budoucnu posílení kompetencí územních orgánů územního plánování s kompletní
úpravou území a jeho využití. Stejně tak územní orgány, stavební úřady, převezmou
větší rozhodovací pravomoci. Státní báňská správa naopak bude zřejmě integrovat
do všech činností v zemské kůře při zachování přirozeného nadloží. Naopak orgány
ochrany životního prostředí musí realizovat vágní ustanovení zákonů v ochraně
životního prostředí v jiné formě, na základě nových nebo novelizovaných právních
norem. Toto se týká bezprostředně např. zákona o odpadech, ale i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.

Z výše uvedeného by bylo možné usuzovat, že by v budoucnu mělo docházet
ke zjednodušení procesu a zkvalitnění právních norem. Vzhledem k aproximaci
práva s právem EU se však bohužel nebude jednat o krátkodobý, jednoduchý
proces, by právě pravděpodobně naopak. Současný právní řád, byť složitě a
nejednoznačně, však nebrání, naopak umožňuje realizaci HÚ vyhořelého jaderného
paliva.

e
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HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ A VESEJNOST

Události posledních let v naši republice ukazuji, že je velmi
nesnadné prosadit záměr nebo projekt, pokud je laickou veřej-
nosti a především mistnimi obyvateli chápán jako citelný zásah
do životního prostředí. Známým příkladem je zastaveni průzkumu
ložisek zlata v Kašperských Horách v důsledku protestů mistni-
ho zastupitelstva. Paradoxně je obtižné prosazovat i záměry,
kdy navrhované zařízeni, nahrazujici staré uspořádáni, je ve
vztahu k životnímu prostřed! šetrnější. Výrazně složitější je
situace v připadě, kdy se jedná o umisťováni jaderného zářize-
ni . Protesty obyvatel proti umístěni meziskladu vyhořelého pa-
liva na teritoriu dukovanské elektrárny vedly v roce 1992 ke
zrodu usneseni české vlády, které omezovalo kapacitu tohoto
meziskladu. To vedlo k nutnosti výstavby centrálního meziskla-
du vyhořelého paliva. Intenzivní komunikační program ČEZu,
provázejíc! výběr lokality pro tento mezisklad, orientovaný na
mistni obyvatele, dosáhl přes počáteční odpor toho, že zastu-
pitelstva Skalky a okolních obci jsou připravena jednat o vý-
stavbě. Příznivou roli zde sehrály i zkušenosti mistnich oby-
vatel s radioaktivitou, vzhledem k dlouholeté těžbě uranu,
hrozici nezaměstnanost v důsledku ukončováni této těžby, ale i
značné sponzorské dary a nabidka financováni mistnich a regio-
nálních projektů. Tyto zkušenosti jednoznačně indikuji, že
všechny činnosti, souvisejíc! z geologickým průzkumem a proce-
sem umisťováni hlubinného úložiště, budou veřejnosti velmi
citlivě vnimány a nepochybně vyvolají řadu protestnich akci,
předevšim ze strany obyvatel dotčeného regionu. Lze očekávat
nesouhlas i ze strany ekologických aktivistů a protijaderných
sdruženi, přesto, že úkol zneškodnit radioaktivní odpady má
jednoznačně ekologický charakter a je ve shodě se zásadami tr-
vale udržitelného rozvoje.

Všechny zahraniční i domáci zkušenosti i teoretické rozbory
vedou ke shodnému závěru, že jedinou možnosti, jak této situa-
ci čelit, je včas zahájit cilený komunikační program s veřej-
nosti, předevšim s tzv. dotčenými skupinami. Mezi ně nepochyb-
ně patři mistni obyvatelé, vzhledem k dlouhodobosti projektu
mládež, technicky orientovaná a vzdělaná veřejnost, jednou z
dotčených skupin jsou i ekologická sdruženi.

Dřivé než je možné navrhnout strategii komunikačního programu,
je nutné provést studie s cilem úplně pochopit motivaci do-
tčených skupin, jejich zájmy, poznat jimi uznávané hodnoty i
stanovit veškeré možné dopady na jednotlivce i mistni komuni-
ty.



Jak se vlastně vytvářej! stanoviska lidi? Antropologické stu-
die se shoduji v tom, že člověk, dostane-li novou informaci
nebo se setká s novým problémem, má tendenci informace filtro-
vat podle toho, nakolik koresponduji s jeho „kulturnim mode-
lem", tj. v jeho vědomi dřivé zakotvenými informacemi, s jeho
přesvědčením, vírou, hodnotami, které sdílí. Informace, které
jsou v souladu s jeho dosavadními postoji a zkušenostmi, jsou
přijaty, naopak převládá tendence nepřijímat ani vědecky fun-
dované poznatky, pokud jsou s „modelem" v rozporu. V oblasti
problematiky životního prostředí je tento „model" odvozen pře-
devším z široce medializovaných případů znečištění životního
prostředí v posledních desetiletí, v pozadí se však odrážejí i
životní orientace a životní styl, hodnoty a priority jedno-
tlivce i společnosti.

Analýza motivace potenciálního nesouhlasu s ukládáním odpadů
musí proto vycházet především:

• ze zahraničních zkušeností s umísťováním úložiště
• z výsledků výzkumu veřejného mínění, orientovaných na vztah

k životnímu prostředí, k problematice odpadů, k jaderné
energetice a k samotnému úložišti jako k řešení otázky zne-
škodňování vyhořelého paliva

• z vytváření vzájemných vztahů měst a obcí a jaderných elek-
tráren Dukovany a Temelín, z procesu umísťování meziskladu
vyhořelého paliva

• z reakcí dotčených obcí na předkládané záměry firem, které
jsou vnímány jako zásah do životního prostředí. (Např. kauza
Kašperské Hory je pře3vědčivým dokladem, jak je komunikační
program, který přichází pozdě, neúčinný a jak jsou osvědčené
prostředky, jako je exkurze starostů na podobné provozy v
zahraničí, kotraproduktivní, není-li nabídnuta ve správný
čas. )

Příčin nesouhlasu s hlubinným ukládáním je celá řada a lze je
uspořádat do několika okruhů. Hlavní příčiny jsou svázané s
charakterem radioaktivních odpadů a s technologií ukládání.
Vysoká radioaktivita odpadů vyvolává obavy až strach, ve větší
míře u žen a u osob s nižším technických vzděláním. Odpady ob-
sahují i látky, které jsou nebezpečné velmi chemické jedy,
nicméně tato skutečnost příliš emocí nevyvolává. Jednou z pří-
čin strachu je, že radioaktivní záření nevnímáme smysly. Ra-
dioaktivita je spojována s trvalým poškozením zdraví a s gene-
tickými defekty, vyvolává asociace zbraní hromadného ničení,
Hirošimy, nehod s hromadnými následky typu černobylská havá-
rie, země, neobyvatelné po staletí.

Pochyby vyvolává ale i sama technologie ukládání. Úložiště má
plnit svou funkci po dobu nejméně deset tisíc let, což je doba
přesahující historii lidstva. Úložiště není v provozu dosud
nikde na světě a v řadě zemí světa došlo k odkladu termínů je-



ho vybudování. To vyvolává představu, že se technologie potýká
s nepředvídanými, obtížně řešitelnými problémy. Bezpečnostní
analýzy se opírají o odhady pravděpodobnosti jevů a jejich po-
sloupností, které mohou v úložišti nastat a to je vnímáno jako
riziko. V mnoha oblastech činností je vysoká úroveň rizika
(např. kouření, doprava, ale i sport) přijatelná, neboť tato
rizika na sebe bereme víceméně dobrovolně. Ale přístup k
„nedobrovolným" rizikům, které jsou důsledkem nějakého záměru
nebo projektu, je zcela jiný. Lidé mají tendenci chápat nenu-
lovou, i když extrémně nízkou hodnotu pravděpodobnosti nějaké-
ho negativního jevu téměř jako jistotu, že jev nastane a poža-
dují proto eliminaci všech rizik. Navíc úložiště není vždy
přijímáno jako skutečné zneškodnění odpadů. Odpůrci zveličuji
možnost vyzvednutí vyhořelé paliva z úložiště a jeho zneužití
teroristy. Alternativní řešení, tzv. transmutace, kdy jsou ra-
dioaktivní prvky změněny na prvky sice radioaktivní, ale s vý-
razně kratším poločasem rozpadu a tedy i dobou, po kterou
představují ohrožení, je intuitivně chápána jako skutečné ře-
šení - i když je technologicky nezvládnutá, vyžádala by si
výstavbu mnohem komplexnějšího a z hlediska provozní bezpeč-
nosti problematičtějšího zařízení, než odpovídá konceptu úlo-
žiště. Navíc by transmutace nebyla bezodpadová, a tudíž by ne-
eliminovala nutnost výstavby úložiště.

Jaderná energetika v posledním desetiletí ztrácí prestiž, v
české republice k tomu nemalou měrou přispívá i opakované od-
dalování termínu uvedení do provozu elektrárny Temelín. Proto-
že úložiště bude vždy vnímáno především jako jaderné zařízení,
může se to projevit i v apriorním zpochybňování technologie
ukládání.

Úložiště je spojováno s negativními dopady v sociální a ekono-
mické sféře. Převládá představa, že lokalita získá negativní
image, což se odrazí v poklesu podnikatelských aktivit v oko-
lí, poklesu atraktivnosti regionu pro turistiku, v poklesu cen
nemovitostí i v horší prodejnosti výrobků, především zeměděl-
ských. Tyto obavy jsou často provázeny pocitem nespravedlnos-
ti, nerovnoměrnosti rozdělení zisků na jedné straně a nega-
tivních dopadů a rizik na straně druhé. Tento pocit se zesilu-
je, je-li provázen názorem, že radioaktivní odpady jsou pouze
problémem producentů a ne problémem celé společnosti, která
využívá elektrickou energii z jaderných elektráren. Projevuje
se malá důvěra v objektivnost výběru lokalit, v objektivnost
rozhodování, malá důvěra v příslušné instituce jako je parla^
ment a vláda. Lidé navíc nemají dostatečné povědomí o kontrol-
ních mechanismech. Nevědí, jaká je úloha např. Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, Ministerstva životního prostředí, Če-
ského báňského úřadu a dalších při schvalování podobných zaří-
zení a v době jejich provozu. Projevují se obavy, že větší dů-
raz než na bezpečnost může být kladen na kritéria ekonomická.



Přijatelnost úložiště snižuje i řada ostatních jevů, které
hrají ve společnosti stále důležitější roli. Věda a technika,
které byly dříve chápány jako zdroje pokroku a cesty k řešení
všech problémů, jsou nyní často chápány jako zdroje nových,
hlubších problémů, často je zpochybňována i nutnost a hodnota
pokroku a hospodářského růstu. Vědecké poznatky jsou chápány
jen jako dočasný stupeň poznání, který může být zcela vyvrácen
novými experimenty, opakují se vlny nekritické viry v jakouko-
liv alternativu vědeckému chápání světa. V takovéto atmosféře
pak mají bezpečnostní výpočty daleko menší váhu, než kterou by
měly třeba v atmosféře 50. let.

Filosofie úložiště se odvíjí od několika etických zásad. Z
nich nejdůležitější je zásada, že budoucí generace, které
zdroje ionizujícího záření nevyužívaly, by neměly být zatíženy
zneškodněním vzniklých odpadů. Tato zásada je v souladu s eti-
kou doby moderní, která však v dnešní postmoderní době ztrácí
charakter imperativu. Hodnoty a priority společnosti se ry-
chle mění a věci proto nelze hodnotit v dlouhodobé perspekti-
vě. Důraz je kladen pouze na krátkodobá kritéria, převážně v
ekonomické dimenzi. To ztěžuje prosazování filosofie ukládání,
neboť jeho včasná realizace není z ekonomického hlediska nevy-
hnutelná.

Komunikační program by měl obsahovat prvky, které reagují na
všechny potenciální motivace a usilovat o eliminaci všech na-
značených argumentů. Zdaleka nejdůležitějším úkolem přitom je
odstranit strach.

Strach je vždy iracionální, nelze ho podceňovat ani zlehčovat.
Není možné ho odstranit odbornými informacemi, ale pouze dlou-
hodobým vytvářením důvěry. Důvěra je skutečně klíčovým pojmem,
bez ní není žádná komunikace možná. Jde především o důvěru v
organizaci, která záměr předkládá (v ČR to bude právě vznika-
jící Správa úložišť radioaktivních odpadů). Znamená to pře-
svědčit, že organizace má zodpovědné odborníky, kteří jsou
kompetentní nejen v daném oboru, ale kteří jsou i lidsky a
eticky na výši. Lidé obvykle neposuzují informace, ale toho,
kdo za ní stojí, jak se na něj mohou spolehnout. Cílem infor-
mování je vytvářet dojem naprosté otevřenosti, transparentnos-
ti, pocit „kdokoliv nám může koukat pod prsty". Je zapotřebí
trpělivě opakovat mnohokrát tatáž vysvětlení. Z hlediska chá-
pání funkce úložiště mohou být klíčové poznatky z geologie a
geochemie. Při vysvětlování funkce úložiště a dějů, které v
něm budou probíhat, laické veřejnosti jsou velmi vhodné pří-
rodní analogy jako jsou přírodní reaktory v africkém Oklo, na-
leziště uranové rudy v kanadském Lake Cigar a ost. Dále je
důležité, aby si lidé uvědomili, jak málo se projevuje dění na
povrchu v hloubkách okolo 500 metrů.



V procesu vytvářeni důvěry je důležitá osobni zkušenost, osob-
ni kontakty zaměstnanců s mistnimi obyvateli. K osobnim zkuše-
nostem patři návštěvy podobných zařizeni, ať se již jedná o
stávajici úložiště nizkoaktivnich odpadů v Čechách i v zahra-
niči nebo návštěvy podzemnich výzkumných laboratoři. Např. ex-
kurze do podzemni laboratoře Aspo či Molu musi v každém vyvo-
lat dojem, že se na výzkum v oblasti ukládáni vynakládá obrov-
ské úsili a značné finančni prostředky a že cilem přislušných
organizaci je skutečně maximálni bezpečnost. Proto je organi-
zováni exkurzi, např. členů zastupitelstev obci, i když je fi-
nančně náročné, důležitou strategii komunikace.

Na lokalitě je nutné od počátku usilovat o odstraněni nálepky
„vetřelců" a o začleněni se do infrastruktury regionu. Znamená
to hledat si cestu k důležitým lidem, k mistnim podnikatelům,
k lékařům, učitelům. Pro všechny práce, pokud je to jen možné,
je třeba najimat mistni firmy, z těch se rodi prvni spojenci.
Při všech činnostech je třeba zohledňovat stanovisko obce (
např. respektovat názor obce, kudy vést přistupovou cestu k
vrtu, provádět údržbu a opravy cest, pokud jsou použivány pro
úložiště apod.) Je třeba iniciovat připominky a reagovat na
všechny podněty obyvatel k úložišti, žádné problémy nelze pře-
hližet či trivializovat. Protože lidé nemaji rádi pocit, že
je o nich rozhodováno bez nich, snaži se v některých zemich
zapojit obyvatele do rozhodováni o dilčich variantách, např. o
vzhledu a umístěni budov apod. (Tento postup byl s úspěchem
použit např. při ukončeni provozu jaderném elektrárny ve wale-
ském národním parku Snowdonia).

Pro obyvatele nebude úložiště přijatelné, pokud budou očekávat
že se negativně projevi v mistni ekonomice. Situace v ČR dosud
nedozrála natolik, aby se dlouhodobá perspektiva pracovnich
mist, přilivu daňových peněz do mistni pokladny a rozvoje
mistnich komunikaci stala dostatečnou protiváhou očekávaného
poklesu turistiky a prodejnosti výrobků. Zákon č.244 o vlivu
na životni prostřed! zavádi možnost kompenzaci. Nicméně objek-
tivně stanovit kompenzace za nepohodli, které přinese průzkum,
připadne velká stavba, některá omezeni, které úložiště přinese
(např. těžby v okoli) je obtižné, alternativou je nabídka se
finančně spolupodilet na realizaci mistnich projektů, jako je
kanalizace, čističky vod, opravy rozvodů vedeni apod. Obce,
které se postavi vstřicně k průzkumu či připadne stavbě, pomo-
hou řešit důležitý ekologický problém společnosti a společnost
by měla nalézt formu, jak tento přistup ocenit.

Závěrem uveďme, že některé aspekty problémů umisťováni úložiš-
tě jsou podobné s problémy, se kterými se musi potýkat těžebný
průmysl (např. při prosazeni těžby uhli ve Frenštátě, těžby
zlata apod.) nebo průmysl chemický (při umisťováni nových pro-
vozů) . Jedinou účinnou cestou k jejich řešeni je cilený dialog
s veřejnosti, který se musi opirat o sociologické poznatkv. Jf»

v zájmu všech uvedených odvětvi, aby veřejnost přistupovala k
ekologickým problémům racionálnej i než dosud. K tomu by mohla
přispět jednak popularizace poznatků z oblasti věd, které jsou
důležité z hlediska chápáni životniho prostředi, jako je geo-
logie, geochemie, hydrologie, chemie atd., dále větši povědomi
veřejnosti o kontrolni roli přislušných úřadů, jejichž úkolem
je zajistit ochranu životniho prostředi.
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GEOLOGICKÉ ASPEKTY HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČB

Úvod

Program vývoje hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpa-
dů a vyhořelého paliva (HÚ VAO a VP) v České republice předpo-
kládá uložení těchto materiálů do speciálně vybudovaného důl-
ního díla v hloubkách mezi 500 a 1 000 m pod současným povr-
chem.

S ohledem na nebezpečnost uložených materiálů je nutno tyto
izolovat od biosféry na dobu v řádu desítek tisíc let. K za-
jištění tohoto požadavku bude použit multibariérový systém,
tedy kombinace přírodní bariéry (geologického prostředí) a ně-
kolika inženýrských bariér.

Přírodní bariéra má v rámci multibarieroveho systému některá
specifika. Za nejpodstatnější lze považovat tato:
• předpokládá se, že jedině přírodní bariéra, resp. její izo-

lační funkce, bude účinná po celou dobu , po kterou je nutno
izolovat uložené odpady od biosféry,

• na rozdíl od inženýrských bariér, které budou konstruovány
na základě zjištění konkrétních existujících podmínek, lze
přírodní bariéru (geologické prostředí) pouze s většími či
menšími nejistotami popsat.

Základní požadavky na geologické prostředí

Pro geologické (hostitelské) prostředí, ve kterém bude hlubin-
né úložiště situováno, je možno definovat následující základní
požadavky:
• plošný rozsah cca 10 km2, hloubkový dosah min. 1 200 m,
• seizmická a geodynamická stabilita širší oblasti,
• co nejjednodušší geologická stavba, která je podmíněna pe-

trografickou homogenitou, minimálním výskytem žil, ker cizo-
rodých hornin a hydrotermálních přeměn,

• minimální tektonické porušení,
• jednoduché hydrogeologické podmínky s minimální propustností

a co nejnižšími filtračními rychlostmi,
• absence ložisek nerostných surovin či akumulací, které by

mohly v budoucnu představovat využitelné surovinové zdroje.

Optimální geologické prostředí, které co nejvíce vyhovuje výše
uvedeným základním požadavkům může být v konkrétních případech



reprezentováno různými typy hornin. V každé zemi, která je nu-
cena se problematikou uložení vysoce radioaktivních odpadů a
vyhořelého paliva zabývat, je výběr hostitelského prostředí
limitován z geologického hlediska možnostmi, které skýtá geo-
logická stavba konkrétního státního území.

Hostitelská prostředí ve světě

Přes výše uvedené konstatování je možno vysledovat, že v ce-
losvětovém měřítku se pozornost soustřeďuje na několik málo
horninových typů. V nejnovější publikaci, která shrnuje vý-
sledky popisovaných aktivit z celého světa /I/ jsou uvedeny
poznatky z 26 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie. Pokud se
týká uvažovaného hostitelského prostředí, lze fakta obsažená v
citované práci sumarizovat takto:

Z 18 evropských zemí dvě dosud neuvedly, jaké gelogické pro-
středí uvažují. Zbývající země uvažují v devíti případech je-
den horninový typ, v sedmi případech pak dva různé typy. V de-
víti případech jsou uvažovány granitoidní horniny, v sedmi
případech jíly a v pěti případech solné formace. Jedenkrát se
ve výběru objevují vulkanické horniny a jedenkrát sliny.

V Severní Americe uvažuje jedna země jako hostitelské prostře-
dí tufy, druhá pak granitoidní horniny.

Ze šesti asijských zemí dvě dosud neuvedly, jaké horninové
prostředí považují na svém státním území za optimální. Ze zbý-
vajících zemí jedna uvažuje dva horninové typy, ostatní tři po
jednom. Ve třech případech jsou uvažovány granitoidní horniny,
po jednom bazalty a jíly.

Celosvětově je tedy ve 22 zemích sledováno na různém stupni
rozpracování 30 horninových typů jako uvažované hostitelské
prostředí. Z tohoto celkového počtu se v 13 případech, tedy ve
43% případů jedná o granitoidní horniny, v 8 případech (27%) o
jíly, v 5 případech (17%) o solné formace a 4 případy (13%)
připadá na jiné horninové typy.

Rozbor situace v České republice

Rozborem možností, které nám poskytuje geologická stavba Če-
ského masivu lze poměrně jasně vymezit hostitelské prostředí,
u něhož je možno předpokládat možnost splnění výše uvedených
obecných požadavků.



V terciérnich sedimentech mohou teoreticky přicházet v úvahu
pouze značně mocné a litologicky homogénni polohy jilů. Nej-
větši, nikoliv však dostatečné mocnosti jilů jsou vázané na
sedimenty chebské a sokolovské pánve. S ohledem na prostorovou
sbliženost s ložisky hnědého uhli, hydrogeologické poměry a
rovněž na v Českém masivu neobvykle vysokou seizmickou aktivi-
tu v oblasti je úvaha o využiti těchto hornin pro popisované
účely zcela nereálná.

Terciemi vulkanity neodpovidaji požadavkům na plošný rozsah a
hloubkový dosah a pokud se seizmické aktivity širši oblasti
jejich výskytů týká, je třeba konstatovat totéž, co už bylo
řečeno o terciérnich jilech.

Ze sedimentů české křidové pánve mohou teoreticky přicházet v
úvahu značné mocnosti vápnitých jilovců a slinovců turonského
a coniackého stáři. Tyto sedimenty jsou vyvinuty na dosti roz-
sáhlém územi ve značných mocnostech. Jejich homogenita však
neni přiliš vysoká. Dalšim limitujicim faktorem je komplikova-
ná hydrogeologická situace.

Paleozoické sedimenty je možno považovat za nevhodné jak s
ohledem na jejich litologiii a variabilitu, tak na značné tek-
tonické postiženi. Totéž je třeba konstatovat o proterozo-
iských horninách Barrandienu a Železných hor.

Komplexy metamorfovaných hornin na územi České republiky se
bez ohledu na své stáři jevi jako geologicky velmi komplikova-
né a obtižně popsatelné. Významný problém představuje zejména
výskyt petrograficky odlišných poloh, kolísáni stupně metamor-
fózy a vesměs složitý štruktúrni vývoj.

Bazické plutonity na našem územi jsou s výjimkou kdyňského ma-
sivu nevyhovujíc! svým plošným rozsahem. Pokud se týká kdyň-
ského masivu samotného, jde o těleso s velmi komplikovanou
geologickou stavbou a tedy vysokou petrografickou variabili-
tou. Navic jsou v prostoru kdyňského masivu registrována epi-
centra zemětřesení, jejich přítomnost je dána tektonickou po-
zici masivu.

Z hlediska obecných požadavků se jako nejpříznivější horninový
typ na územi České republiky jevi variské a kadomské granito-
idni masivy. Granitoidy jsou reprezentovány jednak značně
rozsáhlými tělesy, jakými jsou např. středočeský pluton či
moldanubický pluton, jednak tělesy menšiho rozsahu (např. ji-
hlavský masiv, kladrubský masiv a mnohé dalši). Většina grani-
toidnich masivů má požadovanou rozlohu, u naprosté většiny mů-
žeme na základě existujících informaci předpokládat potřebný
hloubkový dosah. V řadě připadů se jedná o tělesa, u nichž je



možno předpokládat požadovanou homogenitu, resp. u rozsáhlých
a svoji stavbou komplikovaných těles jakým je např. středoče-
ský pluton, lze vymezit dostatečně rozsáhle homogénni a tekto-
nicky méně postižené partie. S ohledem na genezi granitoidních
masivů lze reálně předpokládat, že je bude možno s využitim
moderních metod popsat s potřebnou nizkou mirou nejistot.

Na základě výše uvedených charakteristik jsou u nás považované
granitoidni masivy za nejperspektivnější horninové prostředí z
hlediska situování hlubinného úložiště vysoce radioaktivních
odpadů a vyhořelého paliva.

Porovnáme-li vývody naší úvahy se stavem v ostatních zemích,
kde je obdobný problém sledován, pak můžeme konstatovat, že v
České republice je uvažován jako hostitelské prostředí z ce-
losvětového hlediska v tomto smyslu nejfrekventovanější horni-
nový typ.

Obecný projekt geologických aktivit

Nalezení a popis geologického (hostitelského) prostředí, které
splňuje základní požadavky na ně kladené není zdaleka rutinní
záležitostí. Přes vysokou hustotu geologické prozkoumanosti
našeho státního území je jasné, že převážná část informací,
které bude třeba znát před rozhodnutím o konkrétní lokalitě
bude muset být získána speciálně zaměřeným průzkumem.

S ohledem na dlouhodobost řešení problematiky hlubinného úlo-
žiště jako celku, na nutnost koordinace geologických prací s
řadou dalších disciplin, které se budou na řešení podílet a v
neposlední řadě i nutnost zvládnout speciální metodiky a po-
stupy při geologických pracích byl v roce 1995 zpracován a ná-
sledně schválen Obecný projekt geologických aktivit souvisejí-
cích s vývojem HÚ VAO a VP v podmínkách ČR 121. Zpracování to-
hoto projektu bylo financováno tehdejším Ministerstvem hospo-
dářství ČR z prostředků státního rozpočtu a kromě pracovníků
ÚJV se na něm podíleli odborníci z celé řady podniků i věde-
ckých institucí v České republice.

Obecný projekt je rozčleněn do následujících etap:
• etapa studijní a výzkumně-aplikační,
• etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky,
• etapa kritické rešerše archivovaných geologických informací,
• etapa nedestruktivního průzkumu,
• etapa destruktivního průzkumu.

Hlavní náplň jednotlivých etap je následující:



Etapa, studijní a výzkumně-aplikační

Cilem práci zařazených do této etapy je zejména vývoj nových
metod a postupů, které bude třeba uplatnit při průzkumu vybra-
ných lokalit. Půjde jednak o odzkoušeni metod běžně použiva-
ných v zahraniči při řešeni problému hlubinného úložiště, kte-
ré u nás nejsou běžně aplikované a vypracováni závazných meto-
dických postupů na jejich realizaci. Rovněž metody, které jsou
u nás použivané pro řešeni jiných problémů bude třeba testovat
s ohledem na možnost jejich využiti v rámci uvedených aktivit
a dopracovat je do závazných metodických postupů, včetně za-
jištěni jakosti. Dalšim cilem popisované etapy bude ziskáni
potřebných údajů a charakteristik horninového prostředi pro
počátečni stupeň modelového řešeni bezpečnosti celého úložného
systému.

Uvedené práce budou realizovány na testovaci lokalitě. Tato
bude situována v obdobném geologickém prostředi, které se uva-
žuje jako hostitelská struktura.

Etapa studia seismicity, neoteJctoniJcy a geodynamiky

Hlavnim cilem práci, které budou realizované v rámci této eta-
py je monitorováni stability celé dotčené části Českého masi-
vu. V současnosti je jasné, že v oblasti výskytů granitoidnich
masivů na územi naši republiky nelze očekávat výrazné pohyby,
na druhé straně však nelze na základě současných znalosti vy-
loučit pohyby malé. S ohledem na požadované zajištěni dlouho-
dobé bezpečnosti úložného systému je nutné před rozhodnutim o
situováni lokality mit k dispozici výsledky dlouhodobého moni-
torováni stability.

Následujici tři etapy zahrnuji samotné geologické práce, které
budou směřovat k určeni vhodné hostitelské struktury pro hlu-
binné úložiště.

Etapa kritická rešerše archivovaných geologických informací

Cilem této etapy je shromážděni všech dostupných geologických
informaci z vytypovaných granitoidnich oblasti a zhodnoceni
jejich využitelnosti pro dalši aktivity. Shromážděné informace
budou využity jednak pro prvni zúženi výběru, jednak pro výběr
využitelných informaci, které je možno použit při realizaci
geologických práci na konkrétni lokalitě. Obecný projekt před-
pokládá, že po provedeni kritické rešerše bude pro realizaci
dalši etapy práci vybráno cca 8 lokalit o rozloze v desitkách
km2.



Etapa nedestruktivního průzkumu

Tato etapa představuje první část geologicko-průzkumných práci
na vybraných lokalitách. Jako nedestruktivní je označena pro-
to, že práce, které v jejím průběhu budou provedeny, nenaruší
horninovou strukturu v hloubce, kde se předpokládá umístění
hlubinného úložiště. Jejich cílem bude shromáždění informací o
vývoji granitoidních masivů a potvrzení oprávněnosti výběru
horninového typu.

Obecný projekt předpokládá v rámci popisované etapy realizaci
těchto hlavních aktivit:
• ověření hloubkového dosahu granitoidního masivu pomocí gra-

vimetrie,
• pokrytí celé lokality komplexem geofyzikálních metod,
• provedení geologického mapování v měřítku 1 : 10 000 s vy-

užitím potřebného množství a sortimentu technických prací
pro ověření geofyzikálních anomálií,

• realizace komplexu účelových mapování, zejména pak struktur-
ně-geologického, hydrogeologického, hydrologického, geoche-
mického a inženýrsko-geologického,

• realizace vrtů do hloubek cca 200 - 300 m s cílem zjistit
hloubkový vývoj a získat základní geologické, geochemické,
hydrogeologické, a geotechnické informace z tohoto hloubko-
vého intervalu,

• samozřejmou součástí prací budou práce mineralogické, petro-
grafické a celý sortiment potřebných analýz a jejich inter-
pretace .

Etapa destruktivního průzkumu

V rámci této etapy budou na vybrané lokalitě provedené geolo-
gické práce v hloubkách předpokládaného hlubinného úložiště.
Těžiště prací bude spočívat ve vrtných pracích, speciálních
hydrogeologických testech a speciálních geofyzikálních meto-
dách, zejména vrtní geofyziky a geofyzikální tomografie. Obec-
ný projekt nespecifikuje v detailu náplň této etapy zejména
proto, že její zahájení je projektované po roce 2005 a lze
proto reálně očekávat, že do té doby dozná rozvoj geologické
metodiky obecně i rozvoj speciálních metod výrazných změn. Zá-
roveň samozřejmě předpokládáme značný přínos z realizace stu-
dijní a výzkumně-aplikační etapy.

S ohledem na časový horizont cca 30 let, ve kterém budou zmí-
něné geologické práce realizované, bude Obecný projekt pravi-
delně aktualizován tak, aby byla zajištěna jeho průběžná pou-
žitelnost .



Závěr

Prezentovaný materiál podává v maximálně zhuštěné formě zá-
kladni informace o geologických aspektech hlubinného úložiště
vysoce aktivnich odpadů a vyhořelého paliva v České republice.
Zároveň uvádi základni kroky, které povedou podle Obecného
projektu geologických aktivit souvisejicich s vývojem HÚ VAO a
VP v podminkách ČR k výběru lokality.

Je nutné zdůraznit, že prezentovaný materiál sleduje pouze
geologické aspekty a nebere v potaz jiné vlivy, které mohou
výběr lokality zásadnim způsobem ovlivnit, zejména pak postoje
veřejnosti.
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ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

Úvod

Cíl hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - trvalé odděle-
ní jaderného odpadu od životního prostředí- může být dosažen
kombinací přírodních a inženýrských bariér t.j. bariér vyrobe-
ných člověkem.

Mezi inženýrské bariéry zahrnujeme vlastní formu odpadu, po-
vlak palivových kazet, úložný kontejner a izolační systém tvo-
řený tlumícími, výplňovými a těsnícími materiály. Jejich roli
si vysvětlíme v následujících odstavcích.

Forma odpadu

Za první inženýrskou bariéru radioaktivního odpadu je považo-
vána vlastní forma odpadu. Forma odpadu je odpad bez obalu
specifikovaný fyzikálními a chemickými charakteristikami. For-
ma odpadu může být výsledkem zpracování, popř. úpravy odpadu
nebo jde o neupravený odpad. Při přímém ukládání vyhořelého
paliva je formou odpadu vlastní vyhořelé palivo specifikované
jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

V hlubinném úložišti by měl být uložen všechen radioaktivní
odpad, který je nepřijatelný do povrchových úložišť t.j odpad
generující teplo vyšší než 2 kW/m3 a odpady dlouhodobé s kon-
centracemi radionuklidů emitujících záření alfa nad úrovní
přípustnou pro třídu RAO krátkodobých (průměrně 400 Bq/g a
4000 Bq/g v jediném obalu)

Zdaleka největší část radioaktivního odpadu, který má být ulo-
žen v hlubinném úložišti, pochází z jaderných elektráren. Jed-
ná se zejména o vyhořelé palivo a z menší části odpady vzniklé
při vyřazování jaderných elektráren z provozu. Tyto odpady ma-
jí vždy alespoň jeden ze dvou významných rysů: buďto vysokou
radioaktivitu, doprovázenou vývojem tepla nebo obsah radio-
nuklidů s velmi dlouhým poločasem rozpadu.

V České republice jsou nyní v provozu 4 reaktory typu VVER 440
v Dukovanech a 2 reaktory typu VVER 1000 se staví v Temelíně.



Každým rokem je z jednoho reaktoru typu VVER 4 40 vyvezeno
zhruba 400 palivových kazet obsahujících 40 tun vyhořelého pa-
liva. Tyto kazety jsou zatim skladovány buď v bazénu u reakto-
ru nebo v meziskladu vyhořelého paliva v Dukovanech v tzv.
kontejnerech CASTOR. Zhruba v roce 2040, kdy se předpokládá
ukončení provozu jaderné elektrárny Temelín bude ve skladech
vyhořelého paliva umístěno 12 484 palivových kazet typu VVER
440 a 3019 kazet typu VVER 1000. Dohromady bude nutno uložit
zhruba 3000 tun vyhořelého paliva. Projektovaná životnost kon-
tejnerů typu CASTOR je 40 let. Tato doba napovídá, že první
kontejnery s vyhořelým palivem by měly být uloženy do hlubin-
ného úložiště již kolem roku 2035.

Radionuklidy jsou v matrici paliva nebo solidifikační matri-
ci (sklo, cement, bitumen, polymery) imobilizovány. Rychlost
jejich možného uvolnění závisí na rozpustnosti jednotlivých
forem radionuklidů nebo na rychlosti rozpouštění vlastní ma-
trice.

Zahraniční výzkumy [1] prokazují, že oxid uraničitý je velmi
stabilní, pokud se udrži redukční prostředí úložiště. Pro bez-
pečnostní analýzy se však uvažují hodnoty mnohem vyšší, odpo-
vídající oxidačnímu prostředí, které není možno vyloučit v dů-
sledku možné přítomnosti oxidačních produktů, vzniklých roz-
kladem vody zářením.

Vysokoaktivni odpady jako je například zbytek po přepracování
vyhořelého paliva se vitrifikují t.j. zabudovávají do skleněné
matrice. Rychlost rozpouštění skleněné matrice je zpravidla
menší než je tomu u samotného paliva.

Méně aktivní odpady vznikající například při provozu jaderné
elektrárny, při vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo
při využívání radionuklidů v průmyslu nebo ve zdravotnictví se
zabudovávají do cementové nebo bitúmenové matrice. Jejich
odolnost odpovídá době, po kterou jsou tyto odpady nebezpečné.
Vzhledem k tomu, že rozpouštění matrice vysokoaktivních odpadů
musí být vyšetřeno v obdobích desetitisíců let, byly vytvořeny
predikční matematické modely. Jejich důvěryhodnost je ověřová-
na dlouhodobými experimenty, prováděnými za reálných podmí-
nek. Nejcennější a z časového hlediska nejprůkaznější informa-
ce pochází ze studia podobnosti s přírodními analogy (uranová
ložiska, přírodní skla, archeologické vykopávky). Takto získa-
ná data o dlouhodobém chování (až miliony let) a struktur pří-
buzných těm, které jsou zvažovány pro úložiště, ověří a upřes-
ní naše předpovědi a významně sníží nejistoty při modelování
chování úložného systému.



Povlak vyhořelého paliva

Základni bariéru proti úniku radionuklidů z vyhořelého paliva
do primárniho okruhu při provozu jaderného reaktoru a při ná-
sledném skladováni představuje zejména povlak palivových ka-
zet, který je v připadě našich reaktorů tvořen slitinou na bá-
zi zirkonia.

Rychlost koroze této slitiny v důsledku pasivačni vrstvy oxidu
zirkoničitého vytvořené na jeho povrchu je velmi malá a pohy-
buje se řádově kolem 0,01 f̂ m/rok [2]. Je zřejmé, že jenom zhru-
ba 0,6 mm silný povlak by mohl bránit průniku vodu k palivu po
dobu desetitisíců let. Přesto - s ohledem na radiační namáhá-
ni, malou tloušťku povlaku a nejistým mechanismům koroze - ne-
ni tento povlak v bezpečnostních analýzách zpravidla považován
za funkční bariéru.

Úložný kontejner

Úložný kovový kontejner představuje ve všech koncepcích úlo-
žiště primárni bariéru bránici úniku radionuklidů z úložiště.

Úložný kontejner se liši od kontejnerů skladovacích nebo pře-
pravních zejména tim, že má podstatně déle zabránit úniku ra-
dionuklidů než kontejner skladovací nebo přepravní. Délka
funkčnosti bývá zpravidla definována kompetentními orgány v
jednotlivých zemich a závisi na prostřed! vybrané lokality.
Pohybuje se od několika set až po deset tisic let. Kontejner
plni rovněž důležité funkce při dopravě a manipulaci s odpa-
dem. Musi zabezpečovat snadnou a bezpečnou manipulaci s radio-
aktivním odpadem a poskytovat mu dostatečnou mechanickou
ochranu.

Při výběru materiálů pro kontejnery jsou uvažovány následující
3 přístupy:

1. Vysokolegované oceli a materiály, které umožňují výrobu
kontejneru s přijatelnou tloušťkou stěny a omezující korozní
vliv pracovního prostřed! tvorbou odolného povrchového oxi-
dického filmu. Do této skupiny patři austenitické materiály,
niklové nebo titanové slitiny. Degradační účinky korozního
prostředí se u těchto materiálů projevují lokálním napade-
ním, především korozním praskáním, důlkovou korozí a mezi-
krystalovou korozí.

2.Uhlíkaté oceli s dostatečnou odolnosti proti lokálnímu napa-
dení, u kterých se degradační účinky projevují plošným povr-
chovým poškozením. Tyto oceli s definovanou rychlostí koroze
se využívají jako lité a tvářené materiály. Tloušťka stěny



kontejnerů je poměrně větší a je určována predikovanou
rychlostí koroze.

3.Materiály, které jsou relativně termodynamicky stálé v před-
pokládaném pracovním prostředí úložiště. Typickým představi-
telem této skupiny materiálů je měď v redukčním prostředí.
Použití plně termodynamickým stálých materiálů jako je zlato
nebo platina z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu. Na
obrázku 2 je uvedeno schema úložného kontejneru uvažovaného
ve švédském a finském konceptu hlubinného ukládání vyhořelé-
ho paliva založeném na použití měděného kontejneru.

Problémem termodynamicky stálých materiálů je kromě jejich
značné ceny i obtížnost svařování vyžadující zpravidla speci-
ální způsoby např. svařování svazkem elektronů.

Použití vysocelegovaných ocelí při dlouhodobé expozici není
doposud dostatečně prověřeno. Jsou proto zahajovány testovací
programy a vyvíjeny modely umožňující předpověď jejich vlast-
ností v horizontu stovek až tisíců let.

Zajímavé možnosti při vývoji kontejnerů skýtá rovněž kombinace
různých materiálů. Např. použití méněodolného materiálu pro
vnitřní nádobu a více odolného pro vnější kontejner a naopak.

Tlumicí materiál

Mezi kontejner a úložný prostor se vkládá tzv. tlumič (pufr),
jehož hlavní funkcí je omezit toku kapaliny k odpadu, migraci
radionuklidů, zajistit dostatečný odvod tepla a příznivě
ovlivnit geochemické prostředí omezující pohyblivost radio-
nuklidů v úložišti. Výběr materiálů závisí na relativní důle-
žitosti těchto faktorů v přijatém koncepčním řešení úložiště.

Požadavky na tlumící materiál nejlépe splňuje bentonit s vyso-
kým obsahem sodného smektitu (mdntmorilonitu) a to zejména
díky jeho schopnosti botnat při styku s vodou a tak utěsňovat
trhliny, které by mohly vzniknout v úložišti a tvořit tak pre-
ferenční cestu pro únik radionuklidů. V České republice se
nacházejí zejména ložiska obsahující bentonit vápenatého typu,
který je považován za méně vhodný k tomuto účelu. Je však zná-
mo, že vlastnosti vápenatých bentonitů z různých ložisek se
od sebe výrazně liší a navíc je možno je aktivovat sodou a tak
výrazně jejich vlastnosti upravovat. Tlumící materiály nejsou
zpravidla používány samotné. Většinou se v různém poměru mí-
chají s křemenným pískem nebo nadrcenou rubaninou. Cílem pou-
žití křemenného písku je zejména zvýšení tepelné vodivosti
směsi a tedy zvýšení schopnosti odvádět teplo vznikající roz-
padem radioaktivních látek.



Výběr nejvhodnejšiho materiálu bude předmětem dlouhodobého vý-
zkumu v následujicim obdobi.

Výplňový materiál

Výplňový materiál slouži předevšim k vyplněni volných prostor
v úložišti(šachty, štoly, vrty) po zavezeni odpadu. Jako nej-
jednodušši zásypový materiál může sloužit rozdrcená vydolovaná
hornina. Tento způsob zásypu však lze použit pouze ve specifi-
ckých připadech( uloženi v soli nebo v tufu). Vydolovánim a
rozdrcením se hornina stává mnohem propustnější a pórovitej ši
než původni nedotčena hornina. V úložištích vyýjených pro
granitoidni prostřed! se jako výplňový materiál zpravidla zva-
žuje použiti směsi bentonitu a pisku [3] nebo bentonitu a vy-
rúbané horniny [4].

Těsnící materiál

Nejdůležitějši funkci těsnících materiálů je omezit na minimum
tok podzemní či povrchové vody nebo plynů a tim i transport
radionuklidů přes možné průchody( šachty, vrty, přístupy)
spojujici misto uloženi odpadu s povrchem úložiště.
Těsnici materiály by měly mit nizkou viskozitu, aby mohly
snadnou proniknout i do nejmenších trhlin při utěsňováni prů-
chodů a byly dobře zpracovatelné, na druhou stranu tento poža-
davek může být splněn na úkor požadavku co nejmenší hydrauli-
cké konduktivity. Těsnici materiály použité v hlubinném úlo-
žiště se odlišuji od běžných těsnicích materiálů zejména poža-
davkem na dlouhodobou odolnost. Je zřejmé, že návrh vhodných
materiálů bude určitým kompromisem mezi požadovanými vlast-
nostmi a možnosti jejich realizace.

Metodika výběru materiálů pro inženýrské bariéry

Výběr materiálů pro inženýrské bariéry musi brát předevšim v
úvahu fyzikálni a chemické vlastnosti uloženého odpadu. Slože-
ni radionuklidů a tim i množství tepla a zářeni vyvíjeného od-
padem závisi na mnoha faktorech. Rozhoduje o tom stupeň vyho-
řeni a průběh ozařováni jaderného paliva, doba od jeho vyjmu-
ti z reaktoru, složeni konstrukčních části ,popř. způsob pře-
pracováni. Radioizotopy s krátkým poločasem rozpadu postupně
vymizi a začnou převládat ty, které máji dlouhý poločas roz-
padu, popř. dceřinné izotopy vzniklé rozpadem těchto izotopů.
Po 1000 letech dlouhodobé aktinidy představuji 98 % veškeré
aktivity vyhořelého paliva

Výběr a vyhodnoceni materiálů vhodných pro inženýrské bariéry
zpravidla probihá iterativním způsobem a to jednak pro inže-
nýrské bariéry jako celek jednak pro jejich jednotlivé kompo-



nenty. Po identifikaci a popisu všech destrukčních procesů,
jevů nebo události nebo jejich kombinaci vztažených na zvole-
nou (referenční) variantu projektu ,lokality a materiálu, kte-
ré by mohly iniciovat ztrátu funkčnosti dané bariéry a vést k
úniku radionuklidů, se definuji důležité parametry, urči se
rozsah testovacího programu a provedou se příslušně laborator-
ní a polni experimenty. Důležitým krokem je vyhodnoceni vý-
znamnosti jednotlivých procesů, které umožni soustředit se na
ty procesy, které mohou nejvíce ovlivnit účinnost daného mate-
riálu.

Vzhledem k požadavku na jejich dlouhodobou odolnost jsou vy-
tvářeny a verifikovány modely, které dokáži predikovat jejich
vlastnosti na tisice let. Tyto testy pokračuji do té doby do-
kud neni jasné, že jsou k dispozici všechny údaje nutné k po-
souzeni účinnosti dané bariéry. Na základě bezpečnostního roz-
boru a to jednak dané bariéry ( je-li určeno kriterium) nebo
celého systému se rozhodne, zda vlastnosti vybraného materiálu
jsou dostatečné příznivé.

Ekologie jako měřítko

Pokud vyhořelé palivo neni využíváno jako zdroj druhotných su-
rovin, představuje pro ekonomii výroby elektřiny pouze zátěž.
Miru nákladů na jeho zneškodněni pak určuje hledisko ekologi-
cké, které požaduje tak nizký negativní dopad odpadních látek
na populaci, jak je rozumně dosažitelné s uvážením ekonomi-
ckých a sociálních aspektů.

V předchozích letech bylo jak v rámci výzkumných programů pro-
váděných v této republice tak především v zahranič! nashromáž-
děno značné množství různorodých informaci o materiálech vhod-
ných pro inženýrské bariéry. S tim, jak je toto obrovské množ-
ství informaci vyhodnocováno, roste důvěra odborníků v možnos-
ti bezpečného odděleni vyhořelého paliva od biosféry do doby
něž jeho rizikovost klesne na nevýznamnou úroveň.
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TECHNICKÉ MOŽNOSTI BEALIZACE HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČR
Úvod

V ČR jsou v provozu 4 reaktory VVER 440 v JE EDU. Ve výstavbě je JE ETE s
dvěmi reaktory W E R 1000 a prvý reaktor by měl být uveden do provozu v roce 1999. Podle
předcházejících dohod mělo být veškeré VP transportováno do SSSR. Doba chlazení VP byla
dohodnuta na 5 let a proto byl v roce 1986 uvedena do provozu dodatečná skladovací kapacita
v JE Jaslovské Bohunice o kapacitě 600 t TK, která měla být využita pro obě JE tehdy v
ČSFR v provozu. V roce 1998 byla dohoda jednostraně změněna, byly požadovány platby za
odběr VP v úrovni cen za čerstvé palivo a transport do Ruska byl proto ukončen. V roce 1990
vláda rozhodla o strategii" počkejme a uvidíme". Z tohoto důvodu byly bazény EDU
zkompaktněny na kapacitu cca 6 let provozu reaktoru a v roce 1991 byla zahájena příprava
výstavby meziskladu VP v lokalitě EDU s kapacitou odpovídající celkové době provozu JE.
V průběhu přípravy výstavby byla kapacita meziskladu pro odpor obyvatelstva snížena na 600

t TK (asi 10 let provozu JE). Mezisklad byl v roce 1995 uveden do provozu a v současné době
je zde skladováno cca 15 transportně skladovacích kontejnerů CASTOR 84/440. Vzhledem k
tomu, že jsou skladovací kapacity nedostatečné je intenzívně připravován centrální mezisklad
VP, který musí být uveden do provozu v roce 2005.

Pro provozní odpady JE je použito povrchové úložiště v lokalitě EDU a jeho kapacita
umožní uložení části odpadů z likvidace JE (EDU i ETE). Určitá část provozních odpadů a
odpadů vzniklých při vyřazování JE z provozu nesplňující kritéria přijatelnosti úložiště EDU
bude separována a skladována pro uložení v HÚ.

Institucionální odpady v ČR jsou uloženy ve dvou úložištích, přirozené radionuklidy
jsou uloženy v Bratrství v Jáchymově a umělé radioizotopy jsou uloženy v úložišti Richard v
Litoměřicích. Předpokládá se, že část odpadů, které nebudou splňovat kritéria přijatelnosti v
těchto úložištích bude uložena v HÚ.

Projektové řešení HÚ

Hlubinné úložiště je podle legislativy z oblasti jaderné bezpečnosti klasifikováno jako
jaderné zařízení. Technologické a doprovodné provozy lze situovat a dělit na provozy
umístěné v povrchovém areálu a na provozy umístěné v podzemí. Řešitelský tým byl sestaven
z autorizovanýoh projektantů JE a jiných jaderných zařízení a z báňských projektantů, kteří
Í nají velké zkušenosti s projektováním uranových dolů a dále se na řešení podílela ČVUT
stavební fakulta, ČBÚ Praha a výzkumní pracovníci. Projektové řešení vycházelo ze
současných existujících technologických postupů a ekonomika HÚ byla kalkulována v cenách
roku řešení.

Současný výběr lokality HÚ je v počáteční fázi a předpokládá se, že HÚ bude
umístěno s největší pravděpodobností v granitech. Dnes je vytipováno 13 oblastí, které jsou
mimo lokality JE a i uvažovaných lokalit centrálního meziskladu VP. V současné dobějsou
kandidátní lokality pro centrální mezisklad vyhořelého paliva obě JE a lokalita „Skalka" u
Dolní Rozinky a v tomto roce mají být ukončeny práce na nabídkách druhého kola
výběrového řízení. V projektových studiích HÚ se dále předpokládalo, že JE budou v provozu
30 let a z toho, že veškeré RAO bude upraveno a vloženo do obalů pro ukládání v místě
vzniku nebo v provozovaných úložištích a dopraveno do HÚ, pouze VP bude do lokality HÚ
dopraveno v TS kontejnerech a upraveno a baleno v lokalitě HU.



casovy narmonograni

TS kontejnery CASTOR 440/84 použité v meziskladu EDU mají stanovenou základní
dobu provozu na 40 let. Toto vyplývá z garantované životností těsnění mezi vnitřním víkem a
tělesem kontejneru a základní termín uvedení HÚ do provozu je tedy rok 2035. Existuje
možnost přetěsnění TS kontejnerů a prodloužení doby skladování a jako náhradní termín
uvedení HÚ do provozu byl uvažován rok 2075. Provoz CMVJP nemá zásadní vliv na termín
uvedení HÚ do provozu. Upřesnění výše uvedených termínů spuštění HÚ bude nutné dále
upravit i podle termínů vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Při stanovém termínů v období přípravy a realizace HÚ se musí vycházet ze stávající
báňské, stavební a jaderné legislativa. Prvým významným krokem v období přípravy HU je
získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet posouzení možnosti realizace v
kandidátních lokalitách podle příslušných územních plánů. Druhým krokem přípravy HÚ je
stavební povolení a posledním je povolení provozu. Pro uvedení HÚ do provozu v roce 2035
musí být veškeré stavební a základní důlní práce ukončeny v roce 2033. Předpokládáme, že
dva roky budou nutné pro získání povolení k provozu HÚ (pro předprovozní ověření
technologických postupů a ostatních zařízení). Doba výstavby povrchového i podzemního
areálu byla odhadnuta na 10 let a proto předpokládáme, že stavební povolení bude nutné
získat již v roce 2022 a územní rozhodnutí v roce 2020. Toto znamená, že lokalita HÚ bude
muset být vybrána okolo roku 2015. Většina výzkumně vývojových prací musí být ukončena
před tímto termínem a zbytek času až do předprovozního testování bude možné využit pro
ověřování vlastností materiálů, dlouhodobé ověřování technologických zařízení a příslušných
úprav technologického postupu.

Dále předpokládáme, že v roce 2035 bude vyloženo 6 kontejnerů CASTOR 440/84
(504 palivových kazet) a bude realizováno malé ukládací pole, které bude vyhodnocováno po
dobu minimálně 10 let. Tato doba, posunutí termínu skutečného zahájení provozuje nezbytná
také pro snížení tepelného výkonu paliva VVER 1000, protože při uvažované 30 lete době
provozu ETE bude poslední VP vyvezeno z reaktoru až po roce 2030.

Rok 2045 je prozatím považován za začátek skutečného provozu HÚ a
předpokládáme, že bude uloženo ročně cca 600 PK VVER 440 a 139 PK VVER 1000. Za 20
let provozu by mělo být uloženo veškeré VP a zbývající RAO. Doba vyřazování HÚ z
provozu tedy demontáže technologických objektů a zařízení a uzavření HÚ byla odhadnuta na
15 let a tyto termíny byly vzaty jako základ pro ekonomické vyhodnocení období realizace,
provozu a vyřazování HU z provozu.

V souvislosti s přípravou HÚ jsme též řešily možnost realizace přírodního analogu a
podzemní laboratoře. Doba pro rozhodnutí o realizaci obou vývojově podpůrných programuje
velmi krátká vzhledem k výše uvedenému harmonogramu přípravy a realizace HÚ. Jako
nejvýhodnější, časově i finančně se ukazuje využití starého důlního díla vezmeme-li v úvahu,,
že pro přípravu a realizaci těchto záměrů „na zelené louce" je potřeba nejméně 10 let, pokud
obě výše uvedené činnosti mají být v ČR realizovány a výsledky využity pro přípravnou a
realizační fázi HÚ. Oba záměry lze odsunout, protože v průběhu výstavby HU existuje
možnost vyhodnocení vybraného hostitelského masivu, protože že výstavba bude zahájena
hloubením technologické a přístupové jámy a větracích jam a následujícím jejich okamžitém
propojení v úrovni předpokládaných úložných prostor asi 6 let před zahájením provozu HÚ a
dále také v průběhu 10 letého vyhodnocování malého úložného pole (do roku 2045).

Produkce RAO

Podle obecně přijaté prognózy se předpokládá, že EDU vyprodukuje za 30 let provozu
12 709 PK a podobně ETE 2 774 PK. Předpokládáme dále, že každý reaktor bude v každém
roce v provozu 290 efektivních dní a průměrné vyhoření v EDU bude max. 50 000 MWd/tU a



v ETE 55 000 MWd/tU. Dále bude muset být uloženo přibližné 450 regulačních nástavců z
EDU a 350 klastrů z ETE. Ve výzkuírných reaktorech provozovaných v ČR bude
vyprodukováno cca 400 PK.

Objem RAO vzniklý při vyřazování JE z provozuje uveden v následující tabulce.

RAO z likvidace JE (pouze RAO uložené v HÚ)

VAO
provozní VAO

likvidace
nerez ocel

konstrukční ocel
beton

EDU /tuny/
160

1400
600
1400

ETE /tuny/
100

1000
400
1000

Dále cca se předpokládá, že v HU bude uloženo cca 1000 tun upravených
institucionálních RAO

Projektové řešení HÚ

Stávající studie technického řešení mají význam pro identifikaci základních požadavků
a možností ukládání RAO a VP v ČR. Lze z nich odhadnout prostorovou náročnost
povrchového i podzemního areálů, provést úvodní materiálové a energetické bilance,
vyhodnotit ekonomiku a zjistit doposud neřešené vývojové a technické i jiné související
problematiky.

Povrchový areál

Povrchový areál by měl mít napojení na stávající silniční a Železniční síť. Vzhledem k
hmotnosti TS kontejnerů na skladování VP, která značné přesahuje 100 tun předpokládáme
pouze jejich dopravu po železnici. Ostatní upravené RAO může být do HÚ dopravováno jak
po železnici tak po silnici. Povrchový areál je podle zákona 18/97 klasifikován jako Jaderné
zařízení" a řešení musí odpovídat příslušným náležitostem.

Navržený povrchový areálu má rozměry 340 x 620 m a technologické provozy byla
rozdělena do tří zón - kontrolovaného pásma, průmyslové a provozní zóny.

V prcvoyjií zónt jsou soustředěny provozy zajišťující podzemní (důlní) provoz včetně
manipulace s rubaninou a jiné podpůrné objekty a dílny podzemních provozů.

V průmyslové zóně jsou soustředěny technologické provozy zajišťující činnosti
související s ukiádáním RAO a VP, zvláště pro přípravu těsnících prefabrikátů a směsí a jiné
Speciální provozy. Součástí průmyslové zóny je vstup do jámy pro dopravu personálu do
podzemí a tato járna bude využita za provozu HÚ pro dopravu rubaniny a těsnících směsí a
prefabrikátů.

Kontrolované pásmo zahrnuje hlavní budovu ve které budou provozy pro demontáž a
balení VP a přímý vstup do hlavní transportní cesty do podzemí (jáma. nebo úpadnice).
Součástí kontrolovaného pásma budou i vnitřní transportní trasy a manipulační prostory RAO
a VP včetně samostatných vrátnic Podobně hlavní budova bude mít samostatný příjem VP a
samostatný příjem RAO upravených pro uložení.

Technologický postup úpravy a balení VP byl řešen ve dvou alternativách. Sleduje se
možnost ukládání demontovaného a nedemontovaného paliva. Po přejímce a otevření TS



kontejnerů s VP budou veškeré PK vyloženy do horké komory kde buď nejprve bude
provedena jejich demontáž na neuranové a uranové díly. Uranové díly budou vloženy do
speciálních úložných obalů a neuranové konstrukční díly po slisování do betonových obalů v
samostatném technologickém provozu umístěném v hlavní budově. Druhou variantou je
ukládání nedemontovaných PK. U obou alternativ se předpokládalo bylo navrženo zaplnění
volného vnitřního prostoru obalů borosilikátovou skelnou drtí. Vzhledem k teplotním
omezením v úložném systému byla na vržena kapacita obalu 3 ks. PK VVER 440 nebo jen 1
PK VVER 1000. Stanovení kapacit obalů a i minimální doby chlazení VP bude předmětem
dalších prací. Technologický postup balení zahrnuje i použití přebalů (stíněný úložný obal).

Úložné jednotky s ostatními RAO budou pouze přejaty a transportovány do podzemí k
uložení. Jáma pro dopravu RAO má rozměry odpovídající transportu ISO kontejnerů.

Podzemní úložné prostory

Projektové řešení je prozatím teoretické a vychází z existujících geologických dat.
Předpokládáme, že úložný horizont bude v hloubce 500 - 1000 m. Úložné jednotky s VP
budou ukládány v úložných chodbách buď vertikálně ve vrtech nebo horizontálně v chodbách.
Byla navržena vzdálenost vrtů 6 m a vzdálenost úložných chodeb 50 m. V jednom vrtu budou
uloženy dva kanystry nad sebou. Při horizontálním ukládání bude vzdálenost mezi kanystry
také 6 m. Vzdálenosti mezi úložnými chodbami a samotnými úložnými obaly budou upraveny
podle tepelného výkonu VP Bezprostřední okolí kanystrů bude utěsněno čistým bentonitem,
úložné chodby směsí bentonitu, drcené horniny a písku.

Ostatní odpady budou uloženy v kavernách nebo v silech v závislosti na rozměrech
úložných obalů, které budou vyrúbaný v jiné části úložného horizontu.

Přístupové chodby a technologické podzemní prostory by měly být zaplněny během
uzavírání HÚ materiálem z likvidace povrchových provozů, případně materiálem z
vyřazování jiných jaderných zařízení z provozu.

Náklady a spotřeby materiálů

Na základě projektových studií byly provedeny bilance základních materiálů a energií
v průběhu provozu HÚ.

Spotřeba některých základních materiálů a energií

nerez ocel (kanystry)
konstr. ocel (kanystry)
skelná drť (kanystry)

bentonit
písek

horninová drť
beton

trhaviny
elektřina (povrch)

elektřina (podzemí)

tuny
tuny
tuny

mJ

mJ

m j

tuny
MWh
MWh

roční
53

626
195

1260
2800
2240

7500
20400

celková
1068

12640
3952
57102
120245
150263

200 - 300 000
400 - 700



teplo
pitná voda

MWh
mJ

4
1700

Souvisejícím problémem přípravného období HÚ je stanovení nákladů na přípravu,
výstavbu, provoz a vyřazení HÚ z provozu. Náklady byly propočteny ve formě zatížení
vyráběné elektrické energie v JE. Jednotlivé položky byly vyjádřeny v současných cenách a
dále byly hodnoceny vlivy úrokové míry a inflace. Výsledky ekonomických kalkulací se
pohybují v rozmezí 60 - 80 Kč/M Wh. Náklady na ukládání ostatních odpadů budou vypočteny
později. Prvním krokem musí být technologický rozbor tohoto problému a navržení jejich
úložných obalů.

Náklady na výstavbu povrchového areálu jsou poměrně přesné, protože bylo
zpracováno poměrně detailní projektové řešení kontrolovaného pásma a ostatních zón.
Náklady na ražbu byly odhadnuty podle nákladů na realizaci důlních děl (těžba uranu) v ČR.
Náklady na výstavbu kontrolovaného pásma se pohybují okolo 1 mld. Kč a ostatních
povrchových objektů na 1,1 mld. Kč. Náklady na ražbu důlních děl značně ovlivňuje hloubka
a řešení přístupových chodeb do podzemí a pohybují se v rozmezí 7,5 - 8,8 mld. Kč.

Náklady na provoz byly stanoveny pro každý rok přípravy, realizace, provozu a
vyřazování z provozu a podle modelu toku materiálů a spotřeby energií.. Roční náklady na
provoz v období ukládání VP a RAO by měly být cca 0,45 mld. Kč a v provozním období se
předpokládalo současné ukládání RAO a VP, ražba nových úložných prostor a uzavírání
úložných prostor s RAO. Náklady na vyřazování z provozu byly odhadnuty na 3,5 - 5 mld. Kč
v závislosti na hloubce ukládacího horizontu.

Celkové náklady od přípravy do vyřazení HÚ z provozu byly odhadnuty na 46 mld. Kč v
cenách roku 1995.

Závěr

Projektové studie HÚ měly za cíl posouzení možností technického řešení energetickou
a materiálovou náročnost ukládání RAO a VP, stanovení reálného časového harmonogramu
přípravy a výstavby. Práce v loňském roce byly zaměřeny na systémovou analýzu, jejímž
hlavním cílem bylo definování vazeb mezi jednotlivými dílčími úkoly řešení a navržení plánu
budoucích prací a v oblasti projektových činností návrh technického zadání technologických
postupů a zařízení. Na tyto práce bude navazovat návrh referenčního řešení HÚ, kde
uvažovaný technologický postup bude odpovídat úrovni stavu znalostí a řešení jednotlivých
dílčích úkolů.

Zkratky
CMVJP centrální mezisklad vyhořelého paliva
EDU jaderná elektrárna Dukovany, 4 x 440 MW
ETE jaderná elektrárna Temelín, 2 x 1000 MW
H Ú hlubinné úložiště
JE jaderná elektrárna
RAO radioaktivní odpady
TK těžký kov (obsah uranu a plutonia ve VP)
TS transportně skladovací
VP vyhořelé palivo
VAO vysoceradioaktivní odpady5
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1 šachetní budova se skipozásobnikem
2 těžní věž
3 strojovna těžního stroje
4 kaloriferna
5 centrální trafostanice a rozvodna
E kompresorovna
7 nádrž chladicí vody
8 sklad výbušnin
9 sklad olejů
10 sklad plynů
11 centrálni dilny
12 skladová hala
13 vrátnice,ošetřovna,ostraha
14 šatny,lampovna,myti bot
15 provozní budova raženi
16 centrální zdroj tepla
17 vodojem 2 x 150 m3
18 odkalovaci j imka důlních vod
19 čistírna důlnich vod
20 požární zbrojnice
21 železniční vlečka
22 podzemní odběrový zásobník
23 meziskládka
24 podzemní dopravníková chodba
25 Sušici zařízeni
26 výroba a sklad benton.polotovarů
27 michárna bentonitové směsi
28 zásobníky pojiva a vody
29 krytý sklad
30 výroba betonových prefabrikátů
31 zpevněná skládka
32 mostní váha
33 třidirna a zásobníky odběru kameniva
34 dopravníkový most
35 přesýpací uzel
36 výsypný most
37 drtirna
38 podzemní násypka
39 zásobníky odvalu
40 mezískládky rubaniny na 5 dnů
41 příprava RAO a VP pro uloženi
42 šachta event.spouštěni do šroubovice
43 odkalovaci jirnka kontaminovaných důlnich vod
44 čisticí stanice kontám.důlnich vod
45 vrátnice aktivní zóny
46 mezisklad prázdných kontejnerů Castors jeřábem
47 železniční vrátnice aktivní zóny
48 oploceni aktivní zóny
48a centrálni čistírna odpadních vod
49 železniční vrátnice areálu
50 informační centrum,vrátnice
51 centrálni administratívni objekt
52 centrálni kuchynějidelna a bufet
53 požární nádrž
54 heliport
55 oploceni areálu
56 vnější parkoviště
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Ústav jaderného výzkumu Řež a.e.

HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ M O A VP

Hodnocení chování úložného systému, které vychází především
z bezpečnostních rozborů, je základním podkladem pro vypracování
bezpečnostních správ jednotlivých stupňů (pro účely stavebního ří-
zení) a k vypracování dokumentace EIA (Environmental Impact Asses-
sment) podle Zákona č. 244/92, předkládané k veřejnému projednává-
ní před zahájením územního řízení.

Bezpečnost hlubinného úložiště se dokladuje metodami doporučenými
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a v souladu s
legislativou České republiky. Podkladem pro hodnocení bezpečnosti
jsou potřebné údaje o inventáři ukládaných odpadů a vyhořelého pa-
liva, projektové údaje týkající se provedení úložných prostor
včetně systému inženýrských bariér a údaje o hostitelské struktu-
ře.

Hodnocení chování systému je dlouhodobý proces, do něhož postupně
vstupují znalosti z výsledků výzkumu a vývoje a požadavky vycháze-
jící z legislativy a z procesu optimalizace navrhovaného systému.

Hodnocení rizika - optimalizace, AZARA, omezení dávek

Základním principem, který se při prokazování bezpečnosti úložiště
sleduje, je princip hodnocení rizika, které je vloženo na jedince
z obyvatelstva a na pracovníky provozu úložiště. Při respektování
limitů ročních dávek podle stávající právní úpravy je toto riziko
dostatečně nízké a obdržená dávka nemá za následek poškození zdra-
ví.

Podle Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadav-
cích na zajištění radiační ochrany je maximální roční přípustný
efektivní dávkový ekvivalent pro jednotlivce z kritické skupiny
osob 1 mSv, což odpovídá riziku poškození zdraví 4.10"2. Směrná
hodnota dávky, která nesmí být překročena při realizaci hlubinného
úložiště, je desetina tohoto limitu, tj. 100 mSv/rok. Hodnota dáv-
ky se respektuje ve všech fázích existence hlubinného úložiště,
t j . v období výstavby, provozu i v poprovozním období. Chování
úložného systému je sledováno v dlouhém časovém období po ukončení
provozu a je zajištěn princip stejné bezpečnosti současné generace
a generací budoucích. V období řádově 10 000 let je předpovídána
výše dávek osob při potenciálním úniku radionuklidů z úložných
prostor, v dalším období (řádově do 100 000 let) se vyhodnocuje
výše rizika. Vývoj úložiště je interaktivní proces, jehož cílem je
dosáhnout co nejlepšího řešení po stránce technické, ekonomické i
v souladu se zájmy společnosti. Tomuto cíli slouží proces optima-
lizace. Úložiště bude provedeno tak, aby byl respektován princip
omezení dávek na nejnižší rozumně dosažitelnou hodnotu (ALARA-As
Low As Reasonably Achievable).



Možnost omezení dávek z úložiště se dosahuje v souladu s dosaženým
stupněm poznáni v jednotlivých oborech, které jsou při vývoji hlu-
binného úložiště sledovány. Úložiště bude projektováno v souladu
s výsledky výzkumu a vývoje, který probíhá ve všech oborech čin-
ností, rozvíjených v Programu vývoje HÚ.

Metoda hodnocení bezpečnosti

Hodnocení bezpečnosti je založeno na znalosti a průkazném hodnoce-
ní jednotlivých prvků úložného systému a z bezpečnostních hodnoce-
ní vyplývají zároveň nároky na provedení jednotlivých prvků systé-
mu. Systém hodnocení chování úložného systému je graficky znázor-
něn na obr. 1.

Základním prvkem, který je rozhodující pro hodnocení bezpečnosti,
je bezesporu inventář ukládaných radioaktivních (obvykle vysoce
aktivních) odpadů a vyhořelého paliva. Úložný systém zajišťuje
dlouhodobou izolaci RAO a VP od okolního životního prostředí a
omezuje případnou migraci radionuklidů z úložných prostor tak,
aby probíhala kontrolované, tj. v předem omezeném množství a v do-
statečném časovém zpoždění, což zajistí významné snížení aktivity
díky radioaktivní přeměně.

Ze základních bezpečnostních hodnocení, která modelují transport
radionuklidů v úložném systému za všech pravděpodobných i méně
pravděpodobných situací, vyplynou nároky na vlastnosti systému in-
ženýrských bariér a zároveň budou zformulovány základní potřeby
pro volbu hostitelského prostředí, především požadavky na jeho re-
tardační a retenční vlastnosti. Optimalizační výpočty stanoví po-
žadavky na geometrické rozmístění ukládaných materiálů v hlubinném
díle tak, aby byl eliminován vliv tepla a aby byla vyloučen vznik
kritické soustavy.

Hodnocení bezpečnosti se provádí modelovými výpočty, jejichž zá-
kladem je znalost jednotlivých složek systému i úložiště jako cel-
ku. Matematické modely jsou postaveny tak, aby byly schopny vyhod-
notit chováni systému nebo jeho složek z hlediska deterministické-
ho i pravděpodobnostního. Deterministické modely vycházejí ze zná-
mých údajů o systému, zatímco modely stochatické používají pravdě-
podobnostních metod pro popis dlouhodobého chování úložiště z hle-
diska možných vlivů působících v dlouhém časovém období. Stochas-
tický průběh vlastností lze obvykle kvalitativně popsat jen obtíž-
ně - mezi sledované vlastnosti systému, popisované pravděpodob-
nostní metodou, patří především doba funkčnosti inženýrských bari-
ér, meteorologické a klimatické vlivy, dlouhodobá stabilita hosti-
telské struktury apod.

Modelový popis chování úložného systému zahrnuje reálné a pravdě-
podobné scénáře chování, které jsou definovány na základě systema-
tického rozboru jevů, procesů a událostí, které v úložišti nastá-
vají za určitých předpokladů v jednotlivých obdobích jeho existen-
ce, tj. během výstavby, provozu, institucionální kontroly a
v poprovozním období. Tyto scénáře zároveň vycházejí ze znalostí o
chování jednotlivých složek (podsystémů) hlubinného úložiště.



Úložný systém se pro vyhodnoceni bezpečnosti děli na následujici
podsystémy:
a J blízkých interakcí, kde je sledováno vzájemné působení ukláda-

ných materiálů a inženýrských bariér v úložném prostoru. Výsled-
kem modelováni je zdrojový člen jako časová závislost úniku ra-
dionuklidů z úložného prostoru do hostitelské struktury

b) vzdálených, interakcí, v níž je vyhodnocen transport radionuklidů
uniklých z úložného prostoru hostitelskou strukturou do životní-
ho prostředí. Kritickou transportní cestou je voda a výsledkem
modelování je aktivita ve zdroji podzemní nebo povrchové vody

c) bio transportu, kde je kvantifikován transport jednotlivými slož-
kami životního prostředí (voda, půda, vzduch, rostliny, živoči-
chové) až k člověku

d)hodnocení dávek nebo rizika, kde je možná kontaminace životního
prostředí převedena na pravděpodobnou dávku (riziko), kterou mů-
že obdržet jedinec z obyvatelstva.

Dokladování bezpečnosti úložiště

Bezpečnost úložiště nelze dokladovat přimo. Procesy, probihajici
v úložišti jsou většinou velmi pomalé a lze je simulovat
v laboratornich podmínkách pouze částečně. Základnim prvkem hodno-
ceni bezpečnosti jsou scénáře možného chováni úložného systému,
vycházejici z rozboru události jevů a procesů v blizkém poli
(vlastni úložiště), ve vzdáleném poli (hostitelská horninová
struktura) a v biosféře. Z pokud možno úplného souboru scénářů
jsou pak modelově popsány scénáře kritické, tj. takové, které by
vedly k nejvyšši radiačni zátěži osob, scénáře havarijní, které by
byly důsledkem nestandardních procesů a události v systému a scé-
nář reálný. Reálný scénář vystihuje pravděpodobné chováni systému
z dlouhodobého hlediska a zahrnuje procesy a události, které jsou
z dnešního pohledu předvídatelné. Reálný scénář je základem vlast-
ních bezpečnostních hodnoceni.

Vybrané scénáře chováni systému jsou vyhodnoceny pomoci počítačo-
vých programů, zkonstruovaných tak, aby bylo možné zjistit dopady
průběhu jednotlivých scénářů z jejich modelového popisu. Výsledkem
výpočtů jsou základni údaje o chováni systému, především:
• proudění podzemní vody v blízkém a vzdáleném poli
• transport kontaminantu v blízkém poli, ve vzdáleném poli a

v biosféře
• hodnoceni dopadů potenciálního úniku kontaminantu na člověka a

na ekosystémy.

Dopady na člověka jsou hodnoceny buď v podobě dávky (pro předvída-
telné období do 10000 let) nebo v podobě rizika (pro období do
1000000 let. Problematika dopadů na ekosystémy je mnohem širší a
bude zpracována v souladu se Zákonem č. 244/92 Sb.

Nejcitlivější otázkou při interpretaci bezpečnostních rozborů a
při hodnocení chování systému je pochopitelně možnost migrace ra-
dionuklidů hostitelskou strukturou do biosféry. Základním požadav-
kem, který je třeba splnit, aby byl popis migrace předkládaný bez-
pečnostní zprávou obhajitelný, je velmi dobrá znalost poměrů ve



vlastním úložišti a v hostitelském horninovém prostředí, a to
včetně porozumění dlouhodobým vlivům, které mohou na úložný systém
působit v budoucnosti. Dlouhodobými vlivy se myslí napr. meteoro-
logické a klimatické změny, seismická činnost, změny tlakových a
tepelných poměrů v hornině, degradace kontejnerů s odpady, změny
chemického prostředí v blízkém poli apod.

Možné působení a spolupůsobení těchto vlivů musí být obsaženo
v konstrukci scénářů chování systému a hlavním sledovaným cílem
při hodnocení migrace je prognóza vzniku možných transportních
cest z úložiště do biosféry. Rychlost průchodu transportními ces-
tami je se pro jednotlivé radionuklidy mění v závislosti na jejich
migračních parametrech v prostředí. Proudění a transport
v úložišti, v hostitelské struktuře a v biosféře jsou dány přede-
vším distribučním, difúzním a disperzním koeficientem, specifickým
pro radionuklid a pro prostředí, dalšími ovlivňujícími činiteli
jsou koeficienty přenosu podzemní voda-povrchová voda, voda-půda,
půda-rostlina a samozřejmě i parametry spotřeby zemědělských plo-
din a veličiny zohledňující způsob života osob.

Množství unikajících radionuklidů je dáno jejich počátečním inven-
tářem v úložišti, rychlostí loužení z konečné formy odpadů a
v neposlední řadě poločasem přeměny. Rozptyl radionuklidů
v úložišti (v tzv. narušené oblasti), v geosféře a v biosféře zá-
visí na délce preferenční transportní cesty a na rychlosti a způ-
sobu transportu radionuklidů. V případě hlubinného úložiště bude
pravděpodobně převládat pohyb radionuklidů difúzí podél transport-
ních cest. Výhodou je skutečnost, že rychlost radionuklidů
v prostředí je velmi nízká a krátkodobé radionuklidy se rozpadají
dříve, než vůbec mohou být uvolněny z narušené oblasti, a to i
v případě, kdy projektovaná životnost konečné formy vysoce aktiv-
ních odpadů, popř. kontejnerů obsahujících vyhořelého paliva, je
poměrně nízká (300-500 let).

Základní otázkou při realizaci bezpečnostních hodnocení a hodnoce-
ni chování úložného systému je dostupnost a věrohodnost údajů,
vstupujících do výpočetních programů. Maximální snaha směřuje
k. tomu, aby použité údaje byly reálné, tj. musí být ověřeny labo-
ratorními experimenty nebo experimenty provedenými v podzemní la-
boratoři. Vhodné jsou i údaje z tzv. analogií, ať už geologických,
fyzikálních nebo fyzikálně chemických. Studium analogů umožňuje
vyhodnotit a interpretovat chování systému i v případech, kdy rea-
lizace dlouhodobých zkoušek není možná. Použité počítačové progra-
my musí být pro daný účel předem schváleny. Tomu slouží tzv. veri-
fikace (kontrola matematických výpočtů a kontrola programování) a
validace (srovnání modelových předpovědí s reálným chováním systé-
mu, popř. jeho složek. Pro dlouhodobé procesy se místo validace
používá systém indikátorů bezpečnosti, které prokazují, že chování
systému se vyvíjí předvídaným směrem.

Zkušenosti pří hodnocení modelového chování úložného systému

Základní poznatky chování úložných systémů ve světě /I/ byly dosud
získány při modelování hypotetických úložných systémů, umístěných
v solných, granitových, případně jílových hostitelských prostředí.

4



V České republice se na referenčním modelu systému začíná pracovat
v současnosti a první výsledky budou k dispozici na konci roku
1998.

Jedním ze základních požadavků v metodologii bezpečnostních zpráv
je transparentnost postupu, která je podmíněna
- vhodnou prezentací metody
- použitím úplného systému předpokladů a definováním zásad a c£lů

bezpečnostních hodnocení
- přesnou prezentací modelového popisu úložiště - hlubinné úložiš-

tě je komplexní systém vyžadující modelování možného dlouhodobé-
ho vývoje a transportu kontaminantů v úložišti.

- prezentaci vstupních dat a jejich zdrojů
- prezentací některých částečných výsledků - analýza tepla, prou-

dění a transport podzemní vodou, uvolňování radionuklidů z pod-
systémů

- deterministickou analýzou - používá se i v případě použití prav-
děpodobnostní analýzy pro výpočet středních hodnot, hodnocení
systému v extrémních situacích

- analýzou výsledků pro identifikaci klíčových předpokladů, mode-
lů, dat a nejistot

- jasnou interpretací výsledků včetně využití netechnických formu-
lací a závěrů

- identifikací slabých míst analýz

Bezpečnostní hodnocení se přitom prezentuje v prostředí vnějších
faktorů jako je legislativa, potřeba prezentace pro veřejnost
apod. Bezpečnotní zpráva (Zákon č. 18/1997 Sb.) a dokumentace EIA
(Zákon č. 244/92 Sb.) mají předepsanou strukturu, která podrobně
nevystihuje celou šíři problému.

Při hodnocení chování úložného systému jsou sledovány tyto hlavní
prvky:
- Je on text programu - perspektiva (stav systému nakládání s radio-

aktivními odpady), legislativní rámec, vztah k současnému a bu-
doucímu systému nakládání s odpady. Stručný popis systému uklá-
dání, t j . množství a typ odpadů, typ hostitelského prostředí,
plánovaný termín zahájení provozu, uvažované alternativy.

- legislativní kritéria - kritéria a jiné požadavky, které musí
být dodrženy. Kritéria jsou kvalitativní i kvantitativní, týkají
se celkového vlivu a specifických aspektů konceptu ukládání.
Kritéria mohou stanovit i rozsah hodnocení vlivů na životní pro-
středí.

- podmínky a rozsah hodnocení - vztahují se ke kontextu programu.
- popis koncepčního návrhu systému - celkový koncept zajištění

splnění požadovaného stupně bezpečnosti, multibariérový princip
a bezpečnostní funkce jednotlivých komponent.

- definování problému - např. časový rozsah prováděných analýz,
požadavky na rozumnou spolehlivost, nedostatek průkazů dlouhodo-
bého chování, omezení údajů geologických i ostatních, potřeba
abstrakce, variabilita a nejistoty.

- přístup Je bezpečnostním hodnocením - nejistoty a jejich zpraco-
váni, používání modelů, míra podrobností v datech a modelech,
rovnováha realismu a konzervatismu,úloha expertů, sledovatelnost
a QA.



- detailní popis úložného systému - formy odpadů, inženýrské ba-
riéry, charakteristiky lokality jsou popisovány ve smyslu defi-
nováni nejistot.

- lntBrpreta.ee a používání databází - zdroje dat jsou popsány tak,
aby bylo zřejmé, která data byla použivána, připadne upravena
nebo vyloučena na základě expertních posudků.

- vývoj scénářů - proces identifikace relevantních jevů, události
a procesů (FEPs) a rozhodováni, které procesy budou zahrnuty do
analýz a které lze zanedbat. Ve zvláštním dokumentu je popsána
metoda identifikace, sereeningu a uspořádání FEPs do scénářů a
modelů. Jsou uvedeny následky zanedbání nebo zjednodušení FEPs
(konzervativní, irelevantní, diskutabilní).

- popis modelů - koncepční základ a matematické vyjádření modelů
(v podpůrných zprávách). Používány jsou modely v různých prosto-
rových a časových měřítcích, pro jednotlivé části systému a pro
celý systém. Detailní modely subsystémů jsou obvykle zdrojem dat
pro jednodušší modely simulující uvolnění a transport kontami-
nantů. Je nutné zmínit alternativní modely, pokud existují.

- výsledky a interpretace - jsou prezentovány pro jednotlivé sub-
systémy a pro celý systém, pro procesy, které nebyly zahrnuty do
hlavních hodnocení, se požadují doplňková hodnocení. Uvádějí se
výsledky citlivostní analýzy a analýzy nejistot včetně alterna-
tivních scénářů vývoje systému a kvantitativního hodnocení mode-
lových předpokladů.

- důvěryhodnost klíčových argumentů - jsou revidovány klíčové pro-
cesy, modely, data a předpoklady, je provedena citlivostní ana-
lýza a analýzy nejistot. Doklad platnosti klíčových argumentů a
výsledků lze podpořit podpůrnými průkazy.

- soulad s legislativními kritérii - celkový soulad s legislativou
nebo s jinými relevantními kritérii. Náplní je porovnání s kvan-
titativními limity a souhlas s kvalitativními požadavky.

- závěry - pro případ předběžných hodnocení zahrnují celkové závě-
ry identifikaci oblastí pro další získávání údajů, vývoje modelů
a požadovaného výzkumu, Požadavky jsou závislé na podmínkách a
rozsahu hodnocení.

Závěr

Dosavadní zkušenosti z bezpečnostních hodnocení provedených na
různých světových pracovištích /I/ potvrzují, že bezpečnost hlu-
binného úložiště je dána především vlastnostmi systému inženýr-
ských bariér a možnostmi hostitelské struktury udržet příznivé
vlastnosti (retardační a retenční) dlouhodobě stabilní. Vlastnosti
inventáře odpadů, které by mohly nepříznivě ovlivnit člověka a ži-
votní prostředí, jsou dány jejich hlavně počátečním množstvím, mi-
gračními parametry a poločasem přeměny. Hlavním úkolem, vyplývají-
cím z rozboru metodiky hodnocení chování úložného systému, je pří-
pravá programu pro vývoj a aplikaci popisných a výpočetních mode-
lů, vývoj programu pro sběr a interpretaci vstupních dat a tvorba
požadavků a kritérií pro jednotlivé podsystémy. Tyto práce se sta-
nou základem procesu optimalizace, který bude ukončen až v období
územního řízení na konkrétní hostitelské lokalitě a jehož výsled-
kem bude návrh projektového řešení úložiště.

Literatura

/I/ 12th Working Group PAAG (Performance Assessment Advisory
Group), OECD Paris, October 1996



Obr. 1. Postup při hodnocení chování úložného systému
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PBOJEKT PODZEMNÍ LABOBATOBE A STUDIA PfiÍRODNlCH ANALOGU
V PBOGBAHU HLUBINNÉHO UKLÁDANÍ BAO

Úvod

Hlubinné úložiště má několik základních specifik:
• jde se o nový systém (hlubinné úložiště vysoce aktivních

odpadů zatim nebylo nikde zprovozněno) ,
• jde se o systém založený na dlouhodobé pasivni bezpečnosti

(funkčnost musi být zachována po několik desitek tisic let).

Těmto specifikům vyvíjeného systému odpovídá i charakter pro-
gramu: jedná se o dlouhodobý, nákladný, multidisciplinárni
program, v kterém jsou využity specifické nástroje a metody,
jenž se v jiných oborech nepoužívají, z nichž nejcharakteris-
tičtější jsou podzemní laboratoř a studium přirodnich analogů.

x laboratoř (PL)

PL je uměle vytvořené podzemní dilo, které slouži k vývoji a
testováni metod, zařízeni, přístupů, atd. tak, aby mohly být
dále rutinně využívány v dalšich fázích programu vývoje hlu-
binného ukládáni. Velkou výhodou PL je, že umožňuje provedení
experimentů v reálných podmínkách. V ideálním případě může PL
testovat celý životní cyklus vývoje hlubinného úložiště, od
jeho výstavby po uzavření.

Obecnou funkci projektu PL je snižováni nejistot v programu
vývoje hlubinného ukládáni (nejistoty v přesnosti a spolehli-
vosti metod, nejistoty v našich znalostech o chování systému,
apod.) a tedy snižováni rizika neúspěchu v dosažení konečného
cíle.

Konkrétně je projekt PL zaměřen zvláště do těchto oblastí:
1. Verifikace metod používaných k průzkumu lokality/geolo-

gického prostředí (tzn. demonstrace schopnosti metod získat
data potřebná k vytvoření dostatečně přesných koncepčních
modelů lokality sloužících jako podklad bezpečnostních hod-
nocení úložného systému).

2. Studium procesů a jevů důležitých z hlediska funkce dlouho-
dobé izolace radionuklidů od životního prostředí, zvláště
pokud je jinak sledovat nelze (např. migrace látek v pukli-



novém prostředí, vliv zóny porušení kolem výrubu na proudě-
ní podzemní vody).

3. Validace modelů (např. modelů proudění podzemní vody v puk-
linovém prostředí, transportu rozpuštěných látek).

4. Testování funkčnosti a spolehlivosti technologií používa-
ných v hlubinném úložišti (např. metody ražby, utěsňování
hydraulicky aktivních puklin, realizace úložných vrtů o
velkém průměru).

5. Testování funkčnosti prvků úložného systému důležitých z
hlediska bezpečnostních požadavků kladených na úložný sy-
stém.

6. Demonstrace zvolené koncepce ukládání radioaktivních odpadů
pro veřejnost.

7. Získání praktických zkušeností a poznatků (např. integrace
výstavby a průzkumu/ vědeckých činností, zpracování a pre-
zentace velkého objemu multidisciplinárně zaměřených dat,
práce v podzemí).

Prvním projektem PL spojeným s výzkumem ukládání RAO a výzku-
mem v PL byl Project Salt Vault v USA v 60. letech. Dalším
projektem PL v 60. letech byl projekt experimentů na solném
dole Asse v Německu (1965). V 70. a 80. letech pak k realizaci
projektů PL přistoupily další země - Švédsko (Stripa), USA
(WIPP), Belgie (HADES), Kanada (URL).

Z hlediska vztahu PL k finálni lokalitě úložiště radioaktiv-
ních odpadů lze PL rozdělit na dvě skupiny:
A. PL lokalizované v místech, v kterých se nepředpokládá bu-

doucí výstavba úložiště. Na těchto PL mohou být v plné míře
využívány invazivní (destruktivní) metody průzkumu.
PL tohoto typu zaměřené hlavně na výzkum a vývoj (R&D =
research and development) jsou nazývány Underground Re-
search Laboratory (URL), Hard Rock Laboratory (HRL) apod.
Do této skupiny patří např. PL URL (Kanada), Äspo HRL
(Švédsko), GTS (Švýcarsko), Asse (Německo), Mol v první fá-
zi (Belgie).

B. PL lokalizované v místech budoucího úložiště. Tyto PL jsou
zpravidla projektovány jako jedna z etap výstavby vlastního
úložiště; cílem je ohodnocení hostitelského prostředí z
hlediska bezpečnosti ukládání RAO a rovněž testování a de-
monstrace technologií. Požití invazivních (destruktivních)
metod charakterizace prostředí je omezeno na nezbytné mini-
mum.

PL tohoto typu zaměřené na vývoj a demonstrace (D&D = de-
velopment and demonstraction) jsou dnes označovány jako Se-
cond Generation Rock Laboratories (SGRL), Rock Characteri-
zation Facilities (RCF) apod.



Do této skupiny patři např. Gorleben (Německo), Mol v druhé
fázi (Belgie), WIPP (USA) nebo navrhované PL ve Francii.

PL jsou umistěny do různých horninových prostředí podle kon-
cepce hlubinného ukládáni v příslušném státu:

1. granitoidy: URL (Kanada), Grimsel (Švýcarsko), Stripa
a Aspo (Švédsko),

2. tufitických horniny: Yucca Mountain (USA),
3. sůl: Asse a Gorleben (Německo), WIPP (USA)
4. jily: HADES (Belgie), Tóno (Japonsko)

Z hlediska koncepce hlubinného ukládáni radioaktivních odpadů
v ČR jsou důležité zahraniční PL umístěné do granitoidniho
prostředi:
1. PL Stripa. byl opuštěný železnorudný důl ve stř. Švédsku.

Projekt experimentů probíhal v letech 1980-1992 pod patro-
naci OECD/NEA. V rámci projektu byly vyvíjeny a testovány
metody detekce a charakterizace puklinových zón - využity
byly metody radarové, seismické a hydraulické. Úspěchu bylo
dosaženo při demonstraci aplikovatelnosti seismických metod
ve vrtech. V PL bylo provedeno několik difúznich a migrač-
ních experimentů, včetně velkorozměrného 3D stopovacího ex-
perimentu. Značného pokroku bylo dosaženo ve studiu inte-
rakci voda-hornina a v metodách zjišťováni stáři a původu
vod s pomoci izotopů. Mnoho experimentů se týkalo designu a
ověřeni funkčnosti inženýrských bariér - utěsňováni vrtů,
jámy a chodby, injektáže.

2. PL Äspô je umístěna na malý ostrov při pobřeží Švédska.
Průzkum v oblasti začal v r. 1986 a v letech 1990-95 probí-
hala vlastní výstavba PL. Úklonný přístupový tunel byl ra-
žen z pevniny pod ostrov, odkud dále pokračuje dvojitou
spirálou do hloubky 450 m. Výstavba PL byla využita pro
kontrolu predikcí vlastností prostředí, které byly formulo-
vány na základě informací z vrtů a povrchových metod. Pro
účely studia vzniku zóny porušení (EDZ) na metodách ražby
byla vyražena ve stejných geologických podmínkách dvojice
chodeb - jedna klasickou trhací technikou a druhá razícím
štítem. Rozvolněná zóna byla detailně charakterizována a
byl studován její vliv na bezpečnost celého úložného systé-
mu. Značná část experimentů je a bude věnována proudění
podzemní vody a transportu látek včetně modelování. V pro-
vozní fázi PL se počítá s provedením několika experimentů
zaměřených na studium chování tlumicích a výplňových mate-
riálů. Jako završení provozní fáze PL zde bude vybudována
prototypová úložná chodba, v které budou simulovány proce-
sy, jež se objeví po uzavření úložiště. Všechny materiály a
rozměry budou kopírovat parametry projektovaného úložiště,
pouze místo vyhořelého paliva budou použity termočlánky.



3. PL Grimsel se nachází v j. Švýcarsku v blízkosti Grimsel-
pass (1732 m n. m.). PL byla ražena v r. 1982 razícím ští-
tem o průměru 3.5 m z existujícího tunelu vedoucího k hyd-
roelektrárně. Od r. 1983 proběhly 4 výzkumné fáze, během
nichž bylo získáno mnoho poznatků o chování horninového ma-
sívu a metodách jeho průzkumu. Pozoruhodných výsledků bylo
dosaženo v migračním experimentu, která probíhal od r.
1985. Zvolená puklinová zóna byla detailně charakterizována
kombinací hydraulických, geofyzikálních (seismických), geo-
mechanických a geochemických metod. Experiment vyvrcholil v
loňském roce, kdy byl realizována stopovací zkouška s pou-
žitím silně se sorbujících radionuklidů; následně byla část
puklinové zóny prevŕtaná a zjišťována byla adsorpční místa
radionuklidů. V detailně charakterizované části PL provádí
španělská organizace ENRESA experiment v měřítku 1:1 zamě-
řený na simulaci podmínek po umístění kontejneru s odpadem
produkujícím teplo v úložišti (tzv. experiment FEBEX). Dů-
ležitým aspektem experimentu je vyhodnocení predikativní
schopnosti v současnosti dostupných modelů na simulaci
sdružených procesů (T-H-M procesy). V současné době je ve
fázi příprav 5. výzkumná fáze, jež potrvá do r. 2002.

4. Projekt PL v Kanadě (URL) začal v r. 1980 průzkumem oblas-
ti. V r. 1983-90 probíhala výstavba PL; provozní fáze je
zatím plánována do r. 2011. V rámci fáze charakterizace lo-
kality byly propracovány především metody měření napětí in
situ, metody odběru podzemní vody, identifikace a charakte-
rizace koloidů a mikroorganismů. Stopovací zkoušky byly
prováděny jak v prostředí s vyšší propustností, tak s pro-
pustnosti nižší. V současné době probíhá rovněž dlouhodobý
difúzni experiment. Známé jsou experimenty zaměřené na stu-
dium vzniku a významu zóny porušení kolem výrubu v geologi-
ckém prostředí s velkou anizotropií napětí. V sérii několi-
ka experimentů byla věnována pozornost rovněž šíření tepla
v referenčním tlumicím materiálu a v hornině. V současné
době jsou ve fázi příprav velké testy (multikomponentní ex-
periment) , které budou v reálných podmínkách simulovat celé
části budoucího úložiště.

Trendy v projektech PL z posledních let se dají shrnout do ná-
sledujících bodů:
• Nastává posun v studované problematice - PL s výzkumným pro-

gramem jsou nahrazovány PL se značným objemem prací zaměře-
ných na testování (verifikace, validace) konceptu ukládání
(bezpečnost, proveditelnost). Dokladem toho jsou např. expe-
rimenty FEBEX (PL Grimsel ve Švýcarsku) nebo multikomponent-
ní experiment v kanadské PL.

• Velká pozornost je věnována experimentům zaměřeným na vali-
daci modelů - např. projekt retardace radionuklidů (PL Grim-
sel ve Švýcarsku).



Maximální pozornost je věnována co možná největšímu zhodno-
cení v public relations - návštěvy, dny otevřených dvěfí,
informační brožury. Zatímco první PL se public relations té-
měř netýkaly, v současné době každá má PL dobře propracovaný
program styku s veřejností - Grimsel, Äspô.
Intenzivní mezinárodní spolupráce, jejímž důsledkem je roz-
sáhlejší výměna informací a růst koeficientu výnosy/náklady
projektu.

Situace v ČR

Integrální součástí programu hlubinného ukládání je projekt PL
od r. 1996. V tomto roce byla rovněž vyhodnocena možnost vý-
stavby PL na našem území - zvažována byla jak možnost výstavby
PL na zelené louce, tak s využitím existujícího díla. Vzhledem
k finanční náročnosti výstavby a provozu PL, vztahu obyvatel-
stva k průzkumným a těžařským aktivitám v současné době a po-
žadovaným časovým nárokům na dlouhodobost některých experimen-
tů je v současné době preferována možnost využít stávající dí-
la. V úvahu však připadá pouze šachta č. 16 na Příbramsku, jež
je využívána pro výstavbu kavernového zásobníku plynu. V sou-
časné době se pro tuto variantu dokončuje studie proveditel-
nosti. Zároveň probíhají jednání o participaci ČR v zahranič-
ních projektech PL.

Studium přírodních analogů

Nástrojem hodnocení chování úložného systému v dlouhodobém ča-
sovém horizontu (desetitisíce let) jsou simulační modely. Va-
lidovat modely na takto dlouhá časová období je však obtížné.
Proto jsou v přírodě hledány a studovány takové procesy, o
kterých se předpokládá, že se vyskytnou ve vlastním úložišti
či jeho blízkém nebo vzdáleném okolí a jsou předmětem našeho
zájmu. Tyto procesy pak nazýváme přírodní analogy.

Přírodním analogem může být i archeologický artefakt či průmy-
slový výrobek, který se po delší dobu vyskytoval v podmínkách
analogických podmínkám hlubinného úložiště a na kterých lze
studovat např. rychlost a mechanismus degradačních procesů.

Hlavní pozornost studia přírodních analogů je věnována studiím
procesů v poli blízkých(tj. v systému inženýrských bariér) a
vzdálených interakcí (tj. hostitelské prostředí úložného sy-
stému). Příkladem takovýchto procesů jsou např.:
• procesy probíhající na ložiscích uranových rud (stabilita

uranové matrice, rozpouštění rudy, význam oxidačně-
redukčních procesů na mobilitu a retardaci nuklidů, trans-



port geologickým prostředím, vliv koloidů, rovnováha v pře-
měnové řadě, ..) jako analog procesů probihajicich v úložiš-
tích vyhořelého nepřepracovaného paliva,

• difúze látek jílovými horninami jako analog procesu migrace
kontaminantů uvolněných z odpadu přes izolační systém úlo-
žiště založený na jílových materiálech,

• degradace přírodních skel (např. tektitů) jako analog degra-
dace vitrifikovaných radioaktivních odpadů,

• procesy probíhající v hyperalkalickém prostředí (např. mobi-
lita prvků) jako analog chování úložného systému založeného
na cementových (betonových) inženýrských bariérách,

• procesy hydrotermální alterace jílových materiálů jako ana-
log přeměn bentonitových materiálů inženýrských bariér v
kontaktu s odpady produkující teplo.

Výsledky studia přírodních analogů jsou aplikovány v oblasti
hodnocení chování úložného systému, a to především při:
• Tvorbě koncepčních modelů procesů - Studium přírodních ana-

logů muži pomoci při identifikaci procesů, určení jejich ča-
soprostorového rozsahu, odlišeni dominantních procesů od
procesů druhotného významu a rovněž při poznání vzájemné in-
terakce jednotlivých procesů.

• Kvantifikaci některých procesů - Studium přírodních analogů
může pomoci kvantifikaci velmi pomalých procesů, které nelze
simulovat v laboratoři, nebo procesů, pro jejichž studium
nelze odebrat vzorek o původních chemických a fyzikálních
vlastnostech.

• Testováni a validaci modelů - Studium přírodních analogů
pomáhá ověřovat přesnost a limity použitelnosti modelu.

Nezanedbatelná role studia přírodních analogů spočívá v jejích
ilustrační rolí pro širší veřejnost. Přírodní analogy navíc
pomáhají usnadnit komunikaci mezi odborníky na modelování cho-
vání systému a vědci z jiných oborů (např. geologie).

Pravděpodobně nejznámějším analogem je dosud jediný zaznamena-
ný případ přírodní řetězové štěpné reakce na lokalitě Oklo v
SaJbunu. Přírodní reaktory v proterozoických horninách dosáhly
kritického stavu před cca 2 Ga, přičemž štěpné reakce probíha-
ly až 106 let. Výskyt přírodní řetězové reakce byl dán přízni-
vými podmínkami ložiska - příznivá geometrie ložiska, vysoká
koncentrace U (a rovněž té době odpovídající vyšší koncentrace
235U) , výskyt vody jako moderátoru a nízká koncentrace prvků
pohlcujících neutrony. Studium bylo zaměřeno hlavně na migraci
vzniklých štěpných produktů a Pu a na jevy týkající se radio-
lýzy.

Dalším klasickou lokalitou studia přírodního analogu je urano-
vé ložisko Cigar Lake v Kanadě, které má největší zásoby U na



světě. Rudní tělesa se nacházej! v prostřed! proterozoických
pískovců v hloubce 430 m v blízkosti krystalinického archai-
ckého podloží. Rudní polohy jsou obklopeny vrstvou jílu boha-
tého na illit. Studium přírodního analogu se týkalo stability
UO2/ migrace nuklidů, vzniku a významu koloidů a radiolyti-
ckých jevů. Bylo prokázáno, že vrtsva jílu efektivně uzavírá
uranové zrudněni a na povrchu nejsou žádné indicie zrudněni.

Tříletý projekt výzkumu přírodního analogu Pocos de Caldas v
Brazílii byl zaměřen na transport a retardaci radionuklidů se
zvláštním zaměřením na vliv oxidačně-redukční fronty. Speciál-
ní pozornost byla věnována validaci geochemických modelů. Po-
cos de Caldas je ringová struktura tvořená alkalickými horni-
nami postižená postmagmatickymi hydrotermálními jevy
(argilitizace, zeolitizace a vznik U-Th-REE mineralizace). Lo-
kalita patří mezi místa s největší přírodní radiací na světě.

Studium přírodního analogu na lokalitě Maqarln v Jordánsku se
týkalo interakcí voda-hornina v hyperalkalickým prostředím. Na
lokalitě vyvěrají přírodní vývěry o vysokém pH v prostředí bi-
tumenních slínovců a vápenců. Vyskytují se zde tak běžně mine-
rály, které nacházíme v betonu.

Několik studií přírodních analogů bylo zaměřeno na korozní
vlastnosti materiálů, které jsou uvažovány jako materiály
úložných kontejnerů. Nejznámějším případem je bronzový kanón
potopený r. 1676 do mořského dna tak, že jedna polovina byla v
oxidačním prostředí a druhá v redukčním prostředí jílů. Další
ukázkou je studium koroze železných hřebíků zakopaných římský-
mi legionáři r. 87 v 5 m hluboké jámě. Výzkum prokázal pouze
minimální stupeň koroze ve středu hromady hřebíků.

Situace v ČR

V současné době probíhají v rámci programu hlubinného ukládání
dva projekty studia přírodních analogů s odlišným zaměřením. V
prvém jsou studovány degradační mechanismy a rychlosti přírod-
ních skel, jelikož i přes celkové zaměření programu na přímé
ukládání vyhořelého paliva, existuje zde možnost ukládání jis-
tého objemu radioaktivních odpadů imobilizovaných ve skelné
matrici. Jako nejvhodnější analogické materiály byly identifi-
kovány obsidiány, tektity a Libyjské sklo.

Druhý projekt je zaměřen na studium chování uranu v bentonitu.
Projekt je řešen ve spolupráci s GRS Braunschweig. Jako vhodná
lokalita byla zvolena hroznětínská část sokolovské terciérní
pánve v okolí Ruprechtova. V roce 1996 byly realizovány dva
pilotní vrty pro účelv základní charakterizace litologie loka-
lity. Gama spektrometrickym měřením byly identifikovány dvě
polohy se zvýšeným obsahem uranu. První provedené analýzy in-
dikují potenciál lokality pro další studia přírodního analogu.
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PROBLEMATIKA GEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ÚLOŽIŠŤ VAO NA PŘÍKLADU
TESTOVACÍ LOKALKITY V MELECHQVSKÉM MASÍVU

Základním nositelem informací o geologické stavbě vybraného
území je podrobná geologická mapa. Vzhledem k širokému spektru
aplikovaných výzkumných geologických a geotyzikáinícb metod
a potreby plošného i prostorového vyjadrení jejich výsledků může
být jimi PO obsahové strace geologická mapa do značné míry
upřesněna, als zároveň na ni mohou být kladeny podstatné vyšší
nároky. To ji přímo predurčuje k jejímu zpracování v digitální
formě, umožňující aktualizaci, prostorové vyjádření, výstupy
v libovolném měřítku a snadný přístup všem kooperantům.

Přehledné mapy.
V průběhu výzkumných prací na testovací lokalitě

v melechovském masivu &e ukázala akutní potřeba jednotného
schématu geologické stavby masivu hlavně jako grafická příloha clo
textu. S ohledem na velikost zobrazeného území bylo zvoleno
měřítko 1 : 100 000, které po nepatrném zmenšení umožňuje vystup
ve veij|kosti formátu A4. Schema vzniklo na základě geologických
map v měř. 1 : 10 000, takže je dostatečně přesné a vhodné i pro
detailní lokalizaci výsledků výzkumných prací. Digitalizováno
bylo v grafickém prostředí MicroStationu a je možné jej
importovat. do běžně rozšířených grafických programů uživatelů.
Umožňuje doplnění mapových listokladů, souřadnic atp. /viz. Obr.
1/, včetně libovolných úprav obsahové náplně.

Mapy 1 ; 25 000,
U všech perspektivních lokalit, kde se počítá s realizací

nedestruktivní etapy průzkumu, by ji mělo předcházet nebo
doprovázet, sestavení geologických map v měř. 1 : 25 000, které by
pokrývaly i jejich širší okolí. Jedná se o měřítko střední
velikosti, vhodné pro vytvoření přestavy o geologické stavbě
daného území a vyhodnoceni dálkového průzkumu a geofyzikálních
měření regionálního charakteru. V závěrečné etapě mapování by
problematické úseky měly být ověřeny i vně vlastní lokality
Přiměřeným objemem technických prací.

V některých případech by mohly být dostačující i mapy v měř.
1 : 50 000, které v současné době pokrývají již celé území
republiky, jejich kvalita je ale do určité míry různorodá. Nižší
je hlavně v oblastech, kde nebyly sestavovány na základě map
v měř. i s 25 000. S ohledem na danou problematiku, by tyto mapy
nemusely představovat v plné šíři zcela vyhovující podklad.

Geologické mapv 1 ; 10 00O.
Během nedestruktivní etapy průzkumu se pro každou lokalitu

plánuje sestavení geologické mapy v měř. 1 : 10 000 /Waller et
ŘI. 1995/. Požadavky, které na ně budou kladeny, se do určité
míry již výmyk 1 jí dosavadním zvyklostem. Během mapování testovací



lokality, situované' v ntelechovEkém mďSivu, se objevila rada
problémů, které by mohly mít obecnejší platnost a bylo by vhodné
na ně upozornit.

Jeden z problémů spočívá uz ve zvoleném merítku podrobné
geologické mapy, které samo o sobe predstavuje kompromisní řešení
mezi možnostmi a požadavky. Pro vyhodnocení nejrůznějších
aplikovaných pozemních metod výzkumu je dané měřítko dostatečně
podrobné a přijatelně přehledné. V některých případech bude nutné
použít mapových podkladá podrobnějšího měřítka. Topografické
podklady 1 i 10 000 a 1 Í 5 000 nejsou ale kompatibilní
a výsledky by bylo nutné přenášet manuálně. Zde je schodnejší
cesta převodem digitalizované mapy přímo zvětšením do
odpovídajícího měřítka, která umožňuje i opačný postup.

Hustota dokumentace přirozených odkryvů, podle které je
posuzována ověřenost mapy, je; přímo odvislá od odkrytosti terénu.
Môže být velmi nerovnoměrná a pro mapy v měř. 1 : 10 000 podle
požadavků "Obecného projektu" /Woller et al. 1995/ nedostačující.
Z mnoha důvodů by měla být brána spise jako kritérium orientační,
protože není jediné, které určuje kvalitu geologické mapy.
Limitujícím faktorem je odkrytost terénu, kterou můžeme rozdělit
na stálou, představovanou hustotou skalních výchozů, a sezónně
proměnlivou, ovlivňovanou vegetačním pokryvem. Rozdíl
v odkry tosti mezi časným jarem nebo pozan.ím podzimem a létem může
být v zemědělsky obdělávaných oblastech docela propastný. Jedná
se o aspekt všeobecně známý, ale důraz je na něj obvykle kladen
minimální. Podstatnou roli hraje i vypovídací hodnota popisu
dokumentačního bodu a soulad s mapou. Zapomíná se na to, že> jeho
účelem je podchycení jevů, které není možné vyjádřit, v mapě jiným
způsobem. Dokumentační bod, jehož popis poskytuje pouze stejnou
informaci jako příslušná barva nebo index v samotné geologické
mapě, tak ztrácí svoje skutečné opodstatnění. Jedním z kritérií,
které by mohlo nahradit kontrolu kvality ověřenosti geologické
mapy je kromě hustoty dokumentovaných bodů i registrace
mapovacích tór. Potřebu vyčerpávající registrace rozsahu
a velikosti výchozovych partii skalního podkladu by mohla lépe
znázornit mapa inženýrsko-geoiogická. Vypovídací hodnotu
dokumentačního bodu lze nahradit i jiným způsobem. V případě
melechovského masivu se např. zjistilo, Se jeden typ granitu
/lipnický/ vykazuje zvýšené obsahy radioaktivních prvků, hlavně
Th, které jej od ostatních granitů odlisují. Pozemní měření
metodou spektrometrie gama v počtu několik set měřených bodů tak
výzmamně přispěly k ověřenosti mapy v problematických oblastech.
Současné databáze, využitelné k zápisu dokumentačních bodů, lze
bez problémů strukturovat. tak, aby obsahovaly i zápis
strukturních, geochemických, geofyzikálních příp.i jiných dat
a měly přitom přímou vazbu k vlastní geologické mapě. Přesto je
nutné i v nedestruktivní etapě výzkumu geologickou mapu ověřit
dostatečným objemem technických prací a využít příležitostných,
většinou stavebních odkryvů. Svůj význam má i přehodnoceni
a převzetí do databáze dokumentace archivní, na kterou se obvykle
jen odkazuje. Geologické mapy testovací lokality v melechovském
masivu /Mlčoch 1994/ byly digitalizovány v grafickém prostředí
MicroStationu jako vektorová mapa. Jednotlivě mapové listy byly
podloženy topografickými podklady v rastrové podobě v měř. 1 :
10 000 z projektu čÚZK ZABAGED2. Celý výkres je hierarchicky



členěn do vrstev. Celá mapa je koncipována tak, aby by i možný
výstup ve formě odkryté' geologické- mapy, nebo přikryté,
s terciérnim a k v a r t e m ím pokryvem se svahovými sedimenty
odkrytými v řezu 1 - 2 m pod povrchem. Oseky pod terciérnim
a kvartérním pokryvem byly ve spodní vrstvě extrapolovány,
protože nebyly ověřeny technickými pracemi. Uživatel má možnost
výběru dle vlastních potřeb, včetně volby měřítka zobrazení.
Tento způsob nabízí i možnost aktualizace geologické mapy P O
etapách, tak jak pokračuji průzkumné práce, přičemž uživatelé ji
mohou mít bezprostredné k dispozici. Aktualizovaná mapa by měla
být po určitých etapách průzkumných prací vždy znovu oponovaná
a postupné verze by měly být archivovány.

V oblastech, kde se použije širší spektrum výzkumných metod
/petrochemických, strukturních, geofyzikálních, dálkového
průzkumu atd./ se nutně1 geologická mapa, vzniklá na základě
klasického mapování a petrologického výzkumu, které nemůže
vyčerpávajícím způsobem podchytit všechny aspekty, dostane do
nesouladu se zjištěnými daty. U melechovskěho masivu se to stalo
v případě lipnického typu granitu, který na základě mapování mé!
tvořit prakticky celou jeho v. část. Podle horninových analýz se
ale od ostatních granitů odlisovala jen část vzorků tohoto typu
/Matějka 1991, Mlčoch et al. 1995/. Jednou z odlišných
charakteristik, kterou se tato skupina vyznačovala, byl zvýšený
obsah Th /Novotný .198é>/ s výrazně strmým gradientem vůči ostatním
granitům. V terénu nebo na základě petrografického studia se
tento problém nevyřešil. Kromě mírně vyšší bazicity plagioklasu
nelze nalézt ani výraznější rozdíly ve složení jednotlivých
horninotvorných minerálů /Obr. 2/. l< vymezení lipnického typu
granitu se proto využilo anomalní ho obsahu Th zjištěného leteckou
a pozemní spektrometrií gama /Obr. 1/. Od ostatních typů granitů
melechovského masivu se aále, kromě vyššího obsahu radioaktivní cr
prvků /K, J, Tn/, liší mirr.& vyšší basicitou, obsahem alkáli.i
a vzácných zemin. Makroskopicky patrný vyšší podíl biotitu nen..
zcela jednoznačným rozlišovacím znakem. Nejspolehlivějším
vodítkem je přítomnost xenolitů pararul, biotitových šmouh a šiir
a minerálních restitů, ale vzhledem k jejich četnosti nemusí být
vždy dobře patrné na m^néicn zašlých výchozech a skeletu. Přesné
v y mezeni to h o t (ľ; t y P t. • je P ř .i t o m ne s- m í r ně důležité, p r o t. o ž e m č ' e-
představovat granity zrela jiné intruze, která memusí mít Přímou
souvislost 5 intruzemi ostatních granitů meiechovského masivu.

Každé geologická mapa vyjadřuje výsledek představy jakou si
geolog vytvořil o dane stavbě území a nese tedy v sobě určitý
podíl subjektivního pohledu, BIB kromě toho i poznaní, které
nemůže být zcela beze zbytku v mapě vyjádřeno nebo podchyceno
v sebedokonalejším databázovém systému. V případě melechovského
masivu došlo v průběhu mapování z a d mini strata, vri ich důvodů
k personálni změně, která nepochybně představová1 a nejen ztrátu
vš-ecrt nepo''chycených dat, ale i časové zdržení. Bylo by proto
vhodné aby pro Každou z lokalit, které se budou zkoumat
z hlediska vhodnosti jako úložiště VAO, byl pověřen alespoň jeden
z geologů-mapérů, který by měl danou lokalitu na starost po celou
d o bu jejího v ý z k u mu.

S..tru,K„tur.Dl—Í ÁO
Oblast nelechovEkého masivu, s relativním dostatkem výchozů

a opuštěných i činných lomů, skýtá dostatek možnosti pro studium



křehké tektoniky .1 ma q m a tic í-ý c. h stavem v přehlednějším měřítku.
Jelikož se jedná o metody, které pracuji B prostorovou orientaci
strukturních prvků. nastane problém v etapé detailnějšího
výzkumu- Je proto nutné včas řešit problémy s možností odběrů
orientovaných vzorků 2 vrtů-, nejspiěe na základě reorientace
vrtných jader pomocí kombinace optických a geofyzikálních metod.

Vrtná prDzko.umanojs.lju
Vrtná pros koumánost ve většině granitových terénu je velmi

slabé, nerovnoměrné a vrty nedosahují větších hloubek. Určitou
výjimku tvoří oblasti, kde byl proveden vyhledávací prozkum
kámen. Při využívání vrtné databanky
v databázi mohou být chyby vzniklé

je třeba mít na zřeteli,
na
že

nebo se může
že profil vrtu je

ž

při kódování
jednat o překlepy i v originální zprávě, a ž
často silně zjednodušený. Závažné problémy môže způsobit, ev.
chyba v souřadnicích, která pozmění lokalizaci vrtu. Jako účinná
a jednoduché kontrola se osvědčilo ověření souřadnice Z podle
výšky odečtené 2 mapy.

n a t a h á r. e P r i m á r n lcii_d..iĽt«..
Pro mezioborové interpretace má mesmirný význam ukládáni

primárních dat terénních pozorování, měření a výsledků analýz
v přístupně formě do jednotného databázového systému, který by
umožňoval jejich vyuíiti všemi kooperanty. Proměřování
a generalizovaní dat. be;' nos letmého oddělení od primárních dat by
mohlo, v případě nových zjištěni, vést k jejich znehodnocení.
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Obr. 2.: Průměrné •=.] ožení íaot i tč\ jednotlivých typů granitů
melechovského masivu podle analýz na mikrosondě. Sestavila B.
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TESTOVACÍ LOKALITA HELECHOVSKÝ HASÍV - PBÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH
METOD

1. Úvod

Melechouský žulový masiv, rozkládající se přibližně

v prostoru mezi Humpolcem a Světlou n. Sázavou a tvořící více

méně samostatný výběžek centrálního masívu moldanubika, ležel

až donedávna mimo hlavní zájem geologických výz.kumô. Příčinou

byla především absence významnějších akumulací nerostných

surovin, na jejichž vyhledáváni byly geologické práce

v uplynulých zhruba čtyřiceti letech především orientovány.

Z tohoto dôvodu byly proto až do nedávné doby v prostoru

melechovského masívu k dispozici pouze výsledky prací,

souvisejících v naprosté většiné se základním geologickým

a geofyzikálním mapováním státního území, v menši míře pak

i s výzkumem hlubší stavby Českého masívu. Z mapových podkladô

tak byly k dispozici pouze geologické a tíhové mapy měřítka

1:200 000 a aerornagnetické a radiometrické mapy staršího měření

K. Šalanského v měřítku 1:25 000 /Šalanský K., 1963/. Na konci

osmdesátých let pak zde bylo P. Novotným zahájeno i základní

geologické mapování měřítka 1:25 000 /Novotný P., 1980/.

K zásadnímu obratu dochází až počátkem devadesátých let, kdy

je státními orgány rozhodnuto zahájit p?-áce na vyhledávání

Btruktury, vhodné pro konečné uložení vysoce aktivních odpadô

(VAO), vznikajících v převážné většině jako vedlejší produkt

?.'5nnosti jaderných elektráren. V roce 1992 Český geologický

optav Praha vymezuje v prostoru Českého masívu 27 oblastí,

které jsou z geologického hlediska perspektivní pro další

vyhledávání trvalého úložiště VÄ0 /Novotný P., 1992/. Mezi

těmito oblastmi se nachází rovněž území melechovského masívu.

POOR QUALITY
ORIQINAL



Na základě zXuSeností žerní, které jsou v programu ukládáni

VAO mnohem dále než naše republika (Švédsko, Švýcarsko, Kanada,

Francie a j . ) , se ukazuje rovněž nutnoBt, nalézt na naeern

Btátním území vhodnou oblast, v níž by byla umístěna tzv.

studijní a testovací lokalita, tedy místo, v němž by bylo možno

odzkoušet vhodnou metodiku prací, jimiž bude hledáno místo pro

konečné úložiště VAO a kde budou testovány nové, v našich

podmínkách dosud nepoužité metody. Práce, prováděné na studijní

a testovací lokalitě, jsou často destruktivní povahy a prostor

lokality tak nutně jako místo trvalého uložení VAO

diskvaliíikují. Od samého počátku úvah o umístěni studijní

a testovací lokality je Českým geologickým ústavem pro tyto

účely navrhována oblast melechovekého masívu. Dôvody jsou,

vedle jiných okolností, jednak značná geologická podobnost

masívu dalším tělesům žulových plutonô, v nichž lze konečné

umÍBtění VAO nejspíše očekávat a rovněž tak i skutečnost, že

území masívu se částečně nachází v ochranném pásmu zdroje pitné

vody Želivka - umístění trvalého úložiště VAO zd& tedy

z hygienických dôvodô nepripadá v úvahu a prováděni

destruktivních geologických prací, které prostor budoucího

úložiště mohou již předem znehodnotit, zde tedy nepředstavuje

žádný problém.

V roce 1993 byl proto Českým geologickým ústavem zahájen

podrobný výzkum melechovského masívu a jeho okolí komplexem

geologických, hydrogeologických, geoíyzikálních a geochemických

metod, jehož konečným cílem je - vedle zisku popisných

charakteristik - i posouzení vhodnosti masívu jako prostoru,

vhodného pro umístěni studijní a testovací lokality. Tento

výzkum, íinancovaný v počátečních letech pouze z prostředků

Ministerstva životního prostředí ČE v rámci výzkumného úkolu

ČGÚ 3308 - Geologický výzkum bezpečného uložení vyhořelých

palivových článkťi jaderných elektráren, se v roce 1996 Btává

součástí rozsáhlého komplexu prací, koordinovaných Ústavem

jaderného výzkumu Rež u Prahy a je řešen v rámci projektu "3.

Etapa geologicko výzkumných prací při ukládáni vysoce

radioaktivního odpadu. Vedle Českého geologického ústavu se na



výzkumných pracech podílí i řada kooperujících organizací

- napr. Přírodovědecká fakulta UK, Ústav fyziky Země Masarykovy

University Brno, a.s. Geofyzika Brno, Geonika e.r.o. Praha,

Vodní zdroje a.s. Zličín a řada menších soukromých firem.

K současnému datu jsou s využitím podkladů měřítka 1:10 000

sestaveny geologické mapy 1:50 000 23 -12 Ledeč n.Sázavou

a 23-21 Havlíčkov Brod, je sestavena geologická mapa jv. Části

melechovBkého masívu 1:10 000 a geologické mapování zájmového

území dále pokračuje. Byl zahájen a rozviji se

strukturné*-geologický výzkum masívu s cílem získání popisných

charakteristik krehkého porušení hornin,*je testována metoda

výpočtu paleostreau a prováděno studium magmatických staveb

granitoid© masivu. V existujících hydrogeologických objektech

bylo zahájeno a pokračuje dlouhodobé rezimní měřeni podzemních

a povrchových vod tak, aby mohla být hodnocena všechna

hydrologická povodí, zasahující do zájmového území. V rámci

monitorovacího systému GEOMON bylo vybudováno měrné zařízení

v povodí Loukov, v němž je pravidelně sledována jeho

geochemická bilance včetně látkových tokô. Uzemí melechovského

masívu a jeho okolí bylo proměřeno leteckou magnetometrií

a spektrometrií gama v měř. 1: 25 000, v témze měřítku proběhlo

i pozemní tíhové mapování. Existující anomálie byly pozemně

ověřeny, stejně tak byl geofyzikálně ověřován i proběh

tektonických linií, předpokládaných geologickým mapováním.

Výsledky regionálních geofyzikálních podkladťí byly kvalitativně

i kvantitativně interpretovány a byly tak získány informace

o tvaru, hloubce a vnitřní struktuře masívu. Na základě

předchozích geologicko-geoíyzikálních prací byl v r. 1996

zahájen podrobný geofyzikální výzkum komplexem metod na

vybraném polygonu v okolí Dolního Města.

V současné době jiz dosazený stupen poznáni melechovského

masívu umožňuje shrnutí dosavadních poznatkô, které jsou

obsazeny v dalším textu.



2. Geofyzikální projevy masivu

2.1 Přehled provedených prací

V letech 1993-94 byla oblast melechovského masívu a jeho

blízkého okol i pokryta regional nim -geofyzikálním měřením

měřítka 1:25 000. Šlo o pozemní tíhová měřeni, leteckou

magnetometr i i a Bpektrotnetrii gama. Měřeni provedla a.s.

Geofyzika Brno, pozemní ověření části leteckých anomálií

a kvalitativní vyhodnocení výsledkft uskutečnil ČGÚ Praha. Svoji

úvodní etapou byl rovněž zahájen seiemologický výzkum oblasti,

realizovaný Ústavem fyziky Země Masarykovy University Brno.

Byla také zahájena první etapa výzkumu fyzikálních vlastnosti

hornin. Na 130 vzorcích, odebraných z povrchu v prostoru

vlastního těleBa masívu i z hornin přilehlého krystalinika byly

stanoveny hustoty, porozity, magnetické susceptibility

a radioaktivní vlastnosti.

V roce 1995 byl proměřen detailní tíhový profil sz-jv směru,

protínající všechny zastoupené typy žul melechovského masívu

a pokračoval výzkum fyzikálních vlastností hornin. Realizátorem

těchto prací byla opět a.e. Geofyzika Brno. Na přelomu let

1995 a 96 byly výsledky tíhových měření shrnuty, naměřená data

byla vizualizována, kvantitativně interpretována a byl vytvořen

fyzikální model melechovského masívu. V tomto roce rovněž ČGÚ

dokončil pozemní ověřováni anomálii! letecké magnetometrie

a spektrometrie gama.

V roce 1996 bylo na testovacím polygonu o rozloze cca 3.5

km2 Bituovaném na jz. okraji obce Dolní Město uskutečněno

podrobné profilové měření komplexem pozemních geofyzikálních

metod (kombinované a dipólové profilování, metoda velmi

dlouhých vln, magnetometrie, lehká seismika, georadar), jehož

cílem bylo - kromě metodických poznatků - i ověřeni předchozím

geologickým mapováním a tíhovým měřením předpokládaných

tektonicky narušených zón. Bylo měřeno v síti proíilô

ssv.-jjz. směru, na několika izolovaných profilech i ve směru

kolmém, vzdálenost proíilô byla 100 m, krok měření 10, resp.

20 m. Měřeni uskutečnila firma Geonika Praha.



VlaBtnimi silami CGU bylo v roce 1996 uskutečněno pozemní

měření spektrometrie gama v jv. části melechovBkého maeivu.

Mořeni proběhlo na 258 nepravidelně rozmiBténých bodech

(povětšině Bkalních výchozech) a sloužilo k diíernciaci zde

zastoupeného lipnického granitu do dvou geochemicky odlišných

typô .Kromě toho byla uskutečněna profilová měřeni metodou

velmi dlouhých vln (VDV), sloužící k ověření průběhu geologicky

předpokládané tektoniky sz.-jv. a s.-j. směru. Tato měření

plynule dále pokračují.

2.2 Hlavní dosazené výsledky

Na základě dosud provedených geoíyzikálnich prací a po

jejich předběžné souborné interpretaci je možno formulovat

následující závěry:

a) melechovský masív je hustotně i magneticky vzácně

homogenní intruze s nepochybným velmi hlubokým zakořeněním

(15-17 km). Jeho kontakt s okolními metamoríity moldanubika je

ostrý a strmý, výjimkou je jv. část, kde se jedná o tzv.

otevřenou íormu kontaktu s postupným přechodem do vnějších

hornin a B možným nehlubokým propojením na těleso centrálního

granitického masív/u moldanubika.

b) všechny zastoupené typy granitoid© melechovského masívu

mají shodné hustotní parametry.

c) mezi magnetickými Busceptibilitami jednotlivých typ©

granitoid© melechovského masívu nelze interpretovat rozdíly.

d) velmi významný (řádový) rozdíl byl zjištěn mezi obsahy Th

lipnického granitu (25-60 ppm) na jedné straně a granit© typu

Stvořidla a Melechov ( 4 -7 ppm) na straně druhé.

e) v obsazích U a K nelze mezi horninami zastoupenými

v melechovském masívu nalézt významnější rozdíly.

í) pláSťové horniny moldanubika se od granitoid© masívu lisí

vyssi hustotou, vyssí střední magnetickou susceptibilitou

a menšími obsahy K.



g) v regionálním poli Bpektromeirie gain a ae pak minimálními

obBahy thoria velmi dobije vyčleňuje melechovBký hrubozrnný

granit. včetnô drobné až stredné* zrnitého typu Stvořidla, který

po této Btránce nelze od melechovského granitu odlišit.

Rozsáhlou kladnou anomálií thoria se na druhé strane projevuje

část drobnozrnného lipnického granitu v j. a v. Části masivu,

kde se setkáváme i s hojnými lokálními nabohacenimi uranem.

Tato regionální thoriová • anomálie překvapivé zčásti koreluje

B regionálním magnetickým minimem. Výrazných rozdílů v obsazích

Th je významné využíváno pri mapování jednotlivých typô

granitô, zastoupených v melechovském masivu, přičemž významné

je zejména rozlišeni dvou makroskopicky totožných variet

lipnického granitu.

h) úvodní etapa seismologické studie zájmové oblasti

prokázala, že dané území je velmi vhodné pro umístěni lokální

monitorovací BÍté.

i) naprostá většina letecky zjištěných geolyzikálních

anomálií má svoj pôvod v reálné geologické situaci, malé

procento z nich bylo pozemním ověřovacím mořením přisouzeno

civilizačním vlivům.

j) pomoci profilových měření metodou VDV byla zpřesnéna

pozice a proběh geologicky mapovaných äi predpokladaných zlomô.

k) prostor melechovského masívu je svými fyzikálními

parametry velmi vhodný pro aplikaci elektromagnetických metod,

možnosti dalšího uplatnení spektrometrie gama a zejména pak

gravimetrie jsou rovněž Blibné.

1) především na základe provedených tíhových méřeni je možno

prostor melechovBkého masívu rozdělit do dvou části. První

ir. nich, zahrnující téleso melechovekého granitu B granitem typu

Stvořidla v jeho apikální části a přecházející směrem na JV

částečné i do prostoru lipnického granitu, se vyznačuje vysokou

fyzikálni homogenitou , bez výraznejších indikací povrchových

i hlubinných fyzikálních rozhraní. Druhá, tvořící východní

polovinu masívu a representovaná převážnou Částí télesa

lipnického granitu, je méně homogenní, lze v ní potvrdit

Častější výskyt poruchových zón a svým fyzikálním projevem



splee připomíná podmínky větší Části centrálního masivu

moldanubika, v němž lze nejspíše spatřovat umístění budoucího

konečného úložiště VAO. 2 těchto dôvodô by se t>rAvé tato Část

melechovBkého masivu měla stát místem studijně-testovacl

lokality a tedy i objektem dalšího orientovaného výzkum

v nejbližší budoucnosti.

m) detailní proíilová geofyzikální měřeni komplexem metod na

testovacím polygonu Dolní MěBto přinesla řadu konkrétních

geologických i metodických poznatků, napr:

- zejména z odporových měřeni a metody VDV byl stanoven proběh

vodivých zón zsz-jjv a ssv-jjz směru, které nejspíše

representuji projevy podélné a příčné tektoniky.

- odporovým měřením a mělkou seismikou byly získány informace

0 mocnosti pokryvných útvarů nad granitovým tělesem

a o hloubkovém proběhu zóny zvetrávaní. Mocnost této zóny se

v prostoru testovacího polygonu pohybuje od 0 do 5 m, přičemž

v mÍBtech depresi môže v maximech dosahovat i hodnot přes 10 m.

Místa takto indikovaných depresí mohou být ztotožňována

s projevy tektonického oslabeni, které je Často příčinou

hlubšího zvetrávaní.

- horninové typy, zastoupené v oblasti melechovského masívu

jsou z fyzikálního hlediska velmi homogenní. Nevýhodou této

okolnosti je fakt, že na základě m&rnÝch odporA, hustot

a magnetických vlastností nelze v tomto prostoru od sebe

odlisovat blízké lithologické typy. Jedinou výjimkou je výrazně

odlišný obsah Th, umožňující vzájemně odliBit zastoupené typy

granitů melechovského masívu a uvnitř lipnického granitu

1 vyčlenit dvě jinak nerozlišitelné variety. Fyzikální

homogenita masívu má na druhé straně výhodu v tom, že

geofyzikální metody mohou velmi citlivě reagovat na fyzikální

atav skalního podkladu, tj. stanovit jeho pevnost, porušenost,

etupeří a hloubku zvetrávaní, mocnost pokryvu a pod.

- odporové metody v kombinaci e metodou VDV a lehkou seismikou

prokázaly svoj význam pro poznání tektonického modelu území

v prostředí granitických masívů. Pomocí nich lze sledovat

proběh strmých vodivých linii a skrytý průběh reliéfu skalního

podkladu.



-ic)só pole v prostoru melechovského maBlvu je značně

homogenní, bez výraznějsích anomálii. Anomální hodnoty

totálního veXtoru magnetického pole Be pohybují v rozmezí -10

až +10 nT, velmi monotónní proběh má i pole vertikálního

magnetického gradientu B hodnotami v interval +5 až -5 nT. Tyto

skutečnosti nedávají příliš nadějí v případě další aplikace

magnetometrie v celém prostoru melechovského masivu, nicméně

existenci nevelkých, avšak geologicky podmíněných magnetických

anomálií nelze v případě dalších detailních měření vyloučit.

2 těchto dôvodô není možno další aplikaci magnetometr!© zcela

zamítnout, navíc Be jedná o nenákladnou metodu, která doplrtje

geofyzikální obraz oblasti.

- georadarová měření mají daleko menší hloubkový dosah než

seismika a odporové metody, řeší vsak mělký řez velmi detailně.

Jejich další platněni nebude jistě spočívat v plošném nasazeni,

v budoucnu je možno B nimi počítat zejména v případech mapování

rôznych typä hornin, nacházejících se pod velmi mělkým

a nevodivým pokryvem.

2.3 Doporučení pro další geofyzikální výzkumy

- s ohledem na dosud přetrvávající odpor obyvatelstva

k jakýmkoliv pracem, souvisejících B výstavbou úložiště VAO, Be

ukazuje nutnost minimalizace rozsáhlejších vstupů na dotčené

pozemky. Z těchto dôvodu se pro budoucnost jeví jako velmi

potřebné pokuBné nasazení leteckých metod (magnetometrie,

spektrometrie gama a pokud možno i elektromagnetická měření),

uskutečněných při minimální letové výšce v nejvyšší dosažitelné

citlivosti aparatur a vysoké frekvenci měření. Uskutečnění

ifechto měření na území dosud pozemně proměřeného testovacího

polygonu umožní porovnat výsledky leteckých a pozemních metod

a bude tak možno se kvalifikovaně rozhodnout o vzájemné

zastupitelnosti těchto metod i na jiných lokalitách. Toto

měřeni bylo pr~Á\^^ j>¥-ed nedávném dokončeno, v době psaní tohoto

elaborátu vsak výsledky dosud nebyly k dispozici.



pro \3Cely další metodické výBtavby optimálního komplexu

detailních pozemních geofyzikálních měření bude nutno zkušebně

zařadit rovněž pozemní elektromagnetické profilování s větším

hloubkovým dosahem, tj. pri vzdálenosti dipólä řádově

v desítkách metra a při užití frekvence pod 1 000 Hz. Tyto

portativnějsi metody by v budoucnu mohly v předběžných etapách

prozkumu nahradit poněkud těžkopádné kombinované odporové

profilování. Dôležité rovněž bude posouzeni výsledkô těchto

metod s dosud široce používanou metodou VDV, u níž lze vlivem

zanikání zdrojových Btanic očekávat postupný útlum.

- pro potfeby detailnější kvantitativní interpretace bude

nutno rozšířit dosavadní tíhová měřeni dále do krystal inického

pláště, především pak BZ. směrem.

- i v dalších letech bude probíhat zevrubný výzkum fyzikálních

vlastností hornin

- dále je nutno pokračoval v trendu aplikace moderních

statistických a íiltraCních zpracování velkých souborů dat

s využitím výkonných eoftwarfi.
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STRUKTURNÍ A PETROLOGICKÁ STUDIE HELECHOVSKÉHO MASIVU A JEHO PLÁŠTĚ

Melechovský masiv je situován do severovýchodní časti Moldanubika, kde

vystupuje co by severní výběžek moldanubického plutonu, v erosním řezu oddělený

od jeho hlavního tělesa. Nachází se v jádru dómovité či antiklinální struktury tvořené

vysoce metamorfovanými až anatektickými horninami. Do okolí melechovského

masivu je kladeno doposud nepřesně určené rozhraní hlavních titostratigrafických a

tektonických jednotek Moldanubika, tj. Gfohlského příkrovu, pestré serie

(jednotka Drosendorfu) a monotónní serie (jednotka Ostrongu) (Franke 1989,

Matte et al. 1990 a Dallmeyer et al. 1995).

V plášti melechovského masivu byly dokumentovány nejméně tři

deformační události (Schulmann et al. 1997) jak v pestré tak i v monotónní

sérii, které však nemusí být jednoznačně korelovatelné. První deformační

událost byla zřejmě kompresního charakteru a odehrála se před regionální

anatexí. Podmínky deformace odpovídaly vyššímu barovienskému stupni ale

neexistují v těsném okolí melechovské intruze minerální relikty

dokumentující tento vývoj.

Druhá deformační fáze je jednoznačně poklesového charakteru v

pestré sérii, kde řada indikátorů smyslu pohybu jako jsou gravitační vlečné

vrásy indikují poklesovou deformaci ve směru na západ od SZ okraje intruze.

Tyto struktury jsou jednoznačně postmetamorfhí ve smyslu dosaženého

nejvyššího stupně metamorfózy. Naproti tomu druhá deformační raze v silně

tavených migmatitech strukturně hlubší monotónní serie probíhala stále ještě

v kompresním režimu. Strmé metamorfiií foliace jsou převrásněny strmými

vrásami, které deformují migmatity synchronně s hlavní anatektickou



událostí. Trendy foliací ukazují, že komprese byla pravděpodobně

orientována V-Z.

Třetí fáze je již shodně poklesová v silně natavené části monotónní

serie i v pestré sérii. V monotónní skupině jsou natavené horniny postiženy

poklesovým vrásněním nebo vznikem mohutných zon poklesové deformace.

Tato fáze je stále ještě velmi duktilní, i když již následuje dosažení

maximálního metamorfhího stupně. V pestré sérii je tato fáze již křehká,

avšak stále ještě spjatá s magmatickou aktivitou, jak dokazují aplitové výplně

extenznich puklin.

Petrografické studium monotónní série v plášti melechovského masívu

umožnilo její rozdělení na dvě podoblasti charakterizované rozdílnými minerálními

asociacemi a rozdílným stupněm anatexe, kterou horniny prodělaly (Konopásek et

al. 1997).

1) Podoblast severovýchodního lemu masívu v okolí Světlé nad Sázavou, kde

vystupují zejména biotitické pararuly až stromatitické migmatity nesoucí stabilní

minerální asociaci sill-bt-kf ±ms + plg + qtz.

2) Podoblast jihovýchodního a jižního lemu masívu v okolí Kejžlic, kde se vyskytují

horniny, které prodělaly značný stupeň anatexe. Patří mezi ně opět především

páskované stromatitické migmatity a na některých místech i nebuUtické variety.

Stabilní minerální asociací v matrix je crd-bt +kf ±ms +plg +qtz a sillimanit se

vyskytuje pouze ve formě inkluzí vporfyroblastech kordieritu.

Textumí analýzou vztahů mezi minerály hornin ze SV lemu masívu

(podoblast 1) bylo zjištěno, že muskovit je stabilní nejčastěji v páscích melanosomu,

zatímco na kontaktu melanosom-leukosom a v leukosomu pozorujeme jeho síťovitý

rozpad. Spolu s přítomnosti draselného živce ukazuje rozpad muskovitu na jeho

dehydratační tavení buď reakcí

ms + plg + qtz = sill + kf+ tavenina

(D,
nebo reakcí

ms + qtz = sill + kf+tavenina

(2),



Přítomnost stabilního muskovitu v melanosomu může být vysvětlena b,uď

nepřítomností reaktajj$ v je^o bezprostředním okolí a nebo možným obohacením

ceja^onitovou komponentpu, která rozšiřuje pole jeho stability směrem do vyšších,

teplot. Qmezujícími reakcemi pro pozorovanou minerální asociaci je krpmě reakcp

siU = ky

(3),

Protože neznáme celkové složení horniny, nelze pro přesnější omezení z hlediska

tlaku použít reakci

phi + sill = MgCrd + ms

(4),

která je reakcí pro horečnaté koncové členy asociací s kordieritem a muskovitem

Absence kordieritu zde nemusí nutně znamenat, že tato reakce nebyla překročena.

Textumí vztahy minerálů v nebulttických migmatitech z okolí Kejžlic (podoblast 2)

ukázaly, že nejstarší minerální asociací je sill-bt, která je uzavřená ve velkých

porfyroblastech kordieritu. Nepřítomnost muskovitu naznačuje, že růst kordieritu

probíhá za teplot vyšších, než je teplota reakce (1). Kordierit je následně produkován

kontinuální reakcí (4), která stabilizuje pár crd-ms. Protože je však muskovit v

hornině pozorován jen velmi lokálně, pokračuje pravděpodobně vznik kordieritu

mimo stabilitu páru ms-qtz reakcí

bt + sill = crd + kf + tavenina

(5),

až do úplné konzumace sillimanitu. Reakce (5) vede k dehydrataci biotitu a

uvolněním vody přispívá významně k vysokému stupni anatexe horniny.

Petrografické studium metasedimentů v obalu melechovského masívu

ukázalo na přítomnost termální zonality. Podle experimentů Clemense a Vielzeufa



(1987) může hornina s 10% muskovitu jeho dehydratačním tavením vyprodukovat

asi 7% taveniny. To je v souladu s malým pozorovaným množstvím granitového

leukosomu migmatitů v SV části obalu masívu. Naproti tomu nebuUtické migmatity

z JV a J části obsahují podstatně větší množství granitového leukosomu (50-80%),

což nemůže být vysvětleno pouze dehydratačními reakcemi zahrnujícími muskovit.

Domníváme se, že horniny v této části dosáhly metamormích teplot, které byly

dostatečně vysoké pro dehydratační tavení biotitu. Prezentované interpretace jsou

výsledkem pouze mikroskopického studia a po provedení mikrosondových analýz

bude možné provést přesnější odhady PT podmínek anatexe hornin monotónní série v

této oblasti.

Okrajové partie melechovského masivu jsou dále budovány drobně až

středně zrnitými muskovit-biotitickými granity typu Kouty a Lipnice. Lipnický

granit obsahuje hojné biotitové povrchy, které hornině dávají výraznou planární

stavbu a mají charakter restitu v jinak téměř kompletně přetaveném

(migmatitisovaném) protolitu. Centrální partii masivu tvoři hrubozmný až

porfyrický biotit-muskovitický granit typu Melechov Topograficky má elipsovitý

tvar protažený ve směru SSV-JJZ a morfologicky představuje nejvyšší polohy

studovaného uzemí. Od předchozích granitů se liší především textumě a jeho

minerální složení se vyznačuje nepatrně nižším podílem křemene. Uprostřed

hrubozrnné intruse se vyskytuje další typ granitoidu - středně zrnitý biotit-

muskovitický granit typu Stvořidla, který je vyčleňován jako nejmladší produkt

intruse melechovského masivu.

V celém masivu je patrné zhruba koncetrické uspořádání jednotlivých

intrusí, které odpovídá i průběhu foliací v okolních metamorfitech. Míra anatexe

klesá se vzdáleností od granitového tělesa, což lze dobře pozorovat na východním

okraji, kde leukokratní lipnický granit s pianami stavbou postupně přechází do

migmatitisovaných biotitických parami.

Kvantitativní analýzu magmatických staveb melechovského masivu

zhodnotil Venera et al. (1997). V granitoidech melechovského masivu se jen vzácně

vyskytují magmatické stavby pozorovatelné pouhým okem. Proto bylo nutné využít

kombinace studia anisotropie magnetické susceptibility v jemnozmných a středně

zrnitých horninách s reflexní optickou goniometrií u hrubozrnného granitu typu

Melechov, která umožňuje přesné stanovení přednostní orientace biotitových

krystalů. V melechovském i stvořidelském granitu je intensita magnetické stavby



nízká, odpovídající magmatickému toku, a symetrie stavby je převážně oblátní.

Magnetická foliace těchto granitů je ukloněna pod subhorizontálními až středními

úhly. Na rozhraní těchto granitů jsou magnetické lineace uspořádány soustavně

podél jejich kontaktu.

Granity typu Kouty a Lipnice mají proměnlivou intensitu magnetické

stavby, jejíž symetrii vyjadřuje trpjosý až oblátní elipsoid. Plošná magnetická stavba

má strmější úklony, je uspořádána zhruba souběžně s tvarem intruse a navazuje na

průběh metamormích foliací v okou' plutonu. Magnetické lineace zapadají ve

vnitřních částech intruse ve směru od centra k periferii, zatímco ve vnější zóně jsou

paralelní s jejím okrajem. Toto uspořádání naznačuje radiální směr magmatického

toku uvnitř intruse a tangenciální směr při jejím okraji.

Strukturní a metamorfhí vývoj pláště a strukturní vývoj polyfazové

intruze melechovského masivu ukazuje na složitou interakci mezi kôrovou

anatexí, kompresí hornin orogenního kořene - moldanubika, výstupem

hornin spjatým s postupným extenzním kolapsem a výstupem postupně

segregovaného magmatu. Vztahy mezi metamofrním vývojem pláště,

segregací a výstupem generovaného magmatu jsou velmi intimní

geometricky i termálně, často se vzájemně a zpětně ovlivňující.

Komprimované horniny monotónní serie moldanubika se intenzívně tavily

přičemž segregované magma houbovitým způsobem vystupovalo vzhůru

díky zmenšené viskozite a gravitaci, termálně ovlivňovalo okolní horniny,

které dodatečně změkčovalo. Výsledkem je koncentrický tvar lipnického

granitu a melechovského granitu a značná koherence mezi magmatickými a

metamorrhími stavbami. Výstup magmatu byl nepochybně poněkud rychlejší

než výstup okolních metamorfitů, což způsobilo progresivní extenzní rozpad

jeho pláště. Hlubší porce krustálního magmatu - melechovského granitu se

dále protlačovaly - ve stejném tektonickém režimu, nedokonale utuhlým

lipnickým granitem. Lokální změkčení lipnického granitu pak vedlo k

porušení staveb a jeho extenznímu kolapsu při kontaktu s vystupujícím

melechovským granitem.
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