
HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ

A ROLE VEŘEJNOSTI

Edvard Sequens

zástupce platformy ekologických 
organizací Zelený kruh

15. května 2014



Co nevládní organizace sledují

Reálnost řešení

Dlouhodobá bezpečnost

Akceptace veřejností, zejména dotčených 
obyvatel



Akceptace veřejností

Účast veřejnosti skrze vyčerpávající, otevřenou 
informovanost.

Vyváženější postavení práv obcí i veřejnosti vůči 
státu jako nezbytný předpoklad procesu výběru = 
plné respektování práva obcí v geologicky 
vhodných lokalitách odmítnout výzkumné práce 
na povrchu i v podzemí i budoucí výstavbu 
(odstoupit z vyhledávání ve všech jeho etapách).

Adekvátní kompenzace negativních dopadů 
vyhledávání i výstavby a provozu úložiště do 
života obcí i regionu.

V tomto pořadí, ale ne naopak!



Dnes jsme ale zpět o deset let

Důsledkem zvratů v postupu státu včetně 
nesplněných slibů, ale i poskytování selektivních 
informací zbourána budovaná důvěra.

Důsledkem ignorace práce Pracovní skupiny pro 
dialog o úložišti ze strany MPO tato 
demotivována, už rok prakticky nepracuje.

Na základě partikulárních zájmů dochází k 
nekoncepčnímu a nejspíš neefektivnímu 
utrácení financí z jaderného účtu, které by 
mohly být využity pro hledání společenského 
konsensu i pro vývoj bariér.



Garance bezpečnosti?

Výroční zpráva SÚJB za rok 2012

„Stávající stav vývoje hlubinného úložiště nepovažuje SÚJB za 
uspokojivý. Přestože SÚRAO veřejně deklaruje bezpečnost 
hlubinného úložiště jako svojí prioritu, průběh programu 
vyhledání lokality pro hlubinné úložiště tomu neodpovídá. Celý 
program je v částech, ke kterým se SÚJB cítí kompetentní 
vyjadřovat, značně neefektivní. Pokud bude veden dosavadním 
způsobem, SÚJB s největší pravděpodobností v roce 2025 
nebude mít dostatek relevantních podkladů a analýz potřebných 
pro vydání povolení k umístění hlubinného úložiště.“



Garance bezpečnosti?

Výroční zpráva SÚJB za rok 2013

„Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nenastal ve vztahu úřadu a 
SÚRAO žádný posun, nemůže se SÚJB kvalifikovaně vyjadřovat k 
procesu lokalizace budoucího hlubinného úložiště. Nadále hrozí, 
že pokud bude program veden dosavadním způsobem, SÚJB 
nebude mít v roce 2025 možnost vydat povolení k lokalizaci 
hlubinného úložiště. Tím se ukončí nebo minimálně přeruší vývoj 
hlubinného úložiště na delší dobu.“



Návrh na další postup

Bezprostředně zastavit vyhledávání v lokalitách 
včetně probíhajících řízení na stanovení 
průzkumných území, ponechat a posílit odborné 
projekty zaměřené na výzkum bariér nutných 
pro dlouhodobou izolaci odpadu.

Po německém vzoru nejprve hledat společenský 
konsensus nad kritérii, podle kterých úložiště 
hledat - sestavit komisi i se zástupci veřejnosti 
(Pracovní skupina jako dobrý základ), která bude 
výsledky své práce skládat Senátu. 

Přijmout zákon o posílení práv obcí při hledání 
úložiště dle navržených prodiskutovaných kontur.



Děkuji za 
pozornost!
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