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Poslání a zásady ãinnosti Správy úloÏi‰È 
radioaktivních odpadÛ 

Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ (SÚRAO) je organizaãní sloÏkou státu zfiíze-

nou na základû § 26 zákona ã. 18/1997 Sb., o mírovém vyuÏívání jaderné energie

a ionizujícího záfiení (atomov˘ zákon) a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Posláním SÚRAO je zaji‰Èovat bezpeãné ukládání radio-

aktivních odpadÛ dosud vyprodukovan˘ch i budoucích v souladu s poÏadavky na

jadernou bezpeãnost a ochranu ãlovûka i Ïivotního prostfiedí.
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Úvodní slovo fieditele

V roce 2001 pokraãovala Správa úloÏi‰È

radioaktivních odpadÛ v plnûní svého

poslání a poÏadavkÛ atomového zákona

v souladu s vládou schválen˘m plánem

ãinnosti. Byl zaji‰tûn bezpeãn˘ a plynu-

l˘ provoz úloÏi‰È nízko a stfiednû aktiv-

ních odpadÛ, pokraãovala pfiíprava

v oblasti programu hlubinného úloÏi‰tû

pro vysoce aktivní odpady a vyhofielé

jaderné palivo. V této souvislosti vûno-

vala Správa patfiiãnou pozornost a pod-

poru pfiípravû a projednávání Koncepce

nakládání s radioaktivními odpady a vy-

hofiel˘m jadern˘m palivem. Tento strate-

gick˘ materiál, jehoÏ souãástí je i po-

souzení z hlediska vlivÛ na Ïivotní

prostfiedí, vytváfií základní rámec pro souãasné i budoucí aktivity Správy. Velkou po-

zornost vûnovala Správa v minulém roce hodnocení bezpeãnosti stávajících úloÏi‰È.

Byla dokonãena bezpeãnostní anal˘za pro úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

Dukovany, na jejímÏ základû byly Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost schvá-

leny aktualizované podmínky pfiijatelnosti radioaktivních odpadÛ pro toto úloÏi‰tû.

Pokraãovaly bezpeãnostní anal˘zy pro úloÏi‰tû Richard a Bratrství vãetnû doplÀují-

cích technick˘ch prací. Správa vûnovala patfiiãnou pozornost i zaji‰tûní fyzické

ochrany úloÏi‰È mimo jiné i v návaznosti na opatfiení pfiijatá po teroristick˘ch útocích

na USA. Otevfiením nového informaãního stfiediska v sídle Správy byly v˘znamnû

roz‰ífieny prameny informací o nakládání s radioaktivními odpady pro ‰irokou vefiej-

nost.

Celkovû je moÏno hodnotit rok 2001 z hlediska plnûní úkolÛ Správy jako úspû‰n˘.

Chtûl bych upfiímnû podûkovat v‰em zamûstnancÛm Správy za jejich práci v uply-

nulém roce, souãasnû i na‰im dodavatelÛm a dal‰ím externím spolupracovníkÛm,

ktefií pfiispûli k zaji‰tûní plnûní na‰ich úkolÛ.

Ing. Vítûzslav Duda, MBA
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Rada SÚRAO

Rada SÚRAO je orgánem Správy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ. Pravomoci Rady

jsou stanoveny atomov˘m zákonem, Rada pfiedev‰ím dohlíÏí na hospodárnost

a úãelnost vynakládan˘ch prostfiedkÛ. Sv˘mi usneseními a doporuãeními se Rada

SÚRAO aktivnû podílí na ãinnosti SÚRAO.

V roce 2001 pracovala Rada v následujícím sloÏení:

Zástupci orgánÛ státní správy

Ing. Zbynûk Valvoda - pfiedseda Rady, 

vedoucí oddûlení jaderné energetiky 

Ministerstva prÛmyslu a obchodu

Ing. Ludûk Janou‰ek

ekonom, vedoucí oddûlení paliv a energetiky

Ministerstva financí

RNDr. Josef Tomas, CSc.

geolog, sekce technické ochrany Ïivotního 

prostfiedí Ministerstva Ïivotního prostfiedí

Zástupci vefiejnosti

Ing. Vladimír âern˘

starosta obce Rouchovany,

zastupuje obce z regionÛ existujících 

úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

Petr Fiedler - místopfiedseda Rady, 

starosta mûsta Jáchymov, zastupuje obce 

z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ
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Ing. Pavel Gryndler

ekolog, vedoucí oddûlení Ïivotního prostfiedí MûÚ Litomûfiice,

zastupuje obce z regionÛ existujících úloÏi‰È radioaktivních 

odpadÛ

RNDr. Jitka Seitlová 

senátorka, 

zastupuje ‰ir‰í vefiejnost

Zástupci pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ

Ing. Franti‰ek Pazdera, CSc.

generální fieditel ÚJV ¤eÏ, a. s.,

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo 

oblast jaderné energetiky

Ing. Josef Sedlák

fieditel pro finance a správu âEZ, a. s. - Jaderná elektrárna

Dukovany, ãlen pfiedstavenstva, zastupuje pÛvodce radioaktiv-

ních odpadÛ z oblasti jaderné energetiky 

Ing. Ladislav ·tûpánek

fieditel sekce kanceláfie pfiedstavenstva 

a generálního fieditele âEZ, a. s.,

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ 

z oblasti jaderné energetiky

Ing. Dalibor Tluãhofi, CSc.

vedoucí technického útvaru Immunotech, a. s.,

zastupuje pÛvodce radioaktivních odpadÛ mimo 

oblast jaderné energetiky



Vedení SÚRAO

Ing. Vítûzslav Duda, MBA

fieditel 

Ing. Duda je absolventem specializace jaderná energetika na Elektrotechnické fa-

kultû âVUT Praha a absolventem postgraduálního programu MBA. Od roku 1985

pracoval ve spoleãnosti âEZ, a. s., postupnû jako operátor v elektrárnû Dukovany,

smûnov˘ inÏen˘r v Jaderné elektrárnû Temelín a poté na hlavní správû âEZ, a. s.,

jako specialista v oddûlení palivového cyklu jadern˘ch elektráren a jako asistent fie-

ditele divize v˘stavby Jaderné elektrárny Temelín. Od roku 1998 pÛsobí ve funkci

fieditele SÚRAO. 

Ing. Jifií Faltejsek

zástupce fieditele a vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È nízko a stfiednû aktivních od-

padÛ

Ing. Jifií Faltejsek ukonãil v roce 1982 studia na Fakultû jaderné a fyzikálnû inÏen˘r-

ské âVUT, specializace jadernû chemické inÏen˘rství. Po absolutoriu nastoupil do

Ústavu jaderného v˘zkumu v ¤eÏi do oddûlení neutronové aktivaãní anal˘zy. Podílel

se na pracích souvisejících se zabezpeãováním jakosti analytick˘ch v˘sledkÛ, pfií-

pravy referenãních materiálÛ a budování systému jakosti. V letech 1995-1997 byl

zamûstnán v Ústavu jaderného v˘zkumu, a. s., jako manaÏer jakosti národního

Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû. V SÚRAO pracuje od roku 1997.

Ing. Milo‰ JanÛ

vedoucí specialista pro provoz úloÏi‰È a pro báÀskou bezpeãnost

Ing. JanÛ ukonãil v roce 1966 studia na Fakultû chemické technologie V·CHT

Praha, specializace anorganická technologie a elektrochemie. Po dokonãení V·CHT

pracoval v chemickém prÛmyslu ve vedoucích funkcích, poté v âKD Polovodiãe.

V roce 1978 dokonãil postgraduální studium na V·E âVUT obor mikroelektronika

a optoelektronika a v roce 1986 na FJFI âVUT obor spektrometrie a dozimetrie ioni-

zujícího záfiení. Od roku 1991 do roku 1997 pÛsobil jako fieditel divize Ústavu pro v˘-

zkum, v˘robu a vyuÏití radioizotopÛ a od roku 1997 jako fieditel ARAO, a. s., se za-

b˘val nakládáním s radioaktivními odpady a provozem úloÏi‰È institucionálních

radioaktivních odpadÛ. V SÚRAO pracuje od roku 2000. 

Ing. SoÀa Konopásková, CSc.

vedoucí oddûlení bezpeãnosti a povolovacích fiízení

Ing. Konopásková je absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálnû inÏen˘rské âVUT,

specializace dozimetrie a vyuÏití ionizujícího záfiení. V letech 1975 - 1998 pÛsobila

v Ústavu jaderného v˘zkumu v ¤eÏi u Prahy. Pracovala v oddûlení Ïivotního prostfie-

dí v oblasti radiaãní bezpeãnosti a monitorování Ïivotního prostfiedí. Od roku 1990

se zab˘vala ukládáním radioaktivních odpadÛ. Kandidátskou disertaãní práci, která

se zab˘vala potenciálními úniky radionuklidÛ z nízkoaktivních  odpadÛ do Ïivotního

prostfiedí, ukonãila v roce 1993. V letech 1992 - 1998 byla vedoucí oddûlení ukládá-

ní radioaktivních odpadÛ divize chemie palivového cyklu. V SÚRAO pracuje od roku

1998. 
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Ing. Miroslav Kuãerka

vedoucí specialista pro technickou podporu 

Ing. Kuãerka absolvoval v roce 1966 Fakultu strojní VUT Brno, v letech 1967 - 1971

postgraduální studium Jaderná technika na SV·T Bratislava. PÛsobil v Atomov˘ch

elektrárnách Jaslovské Bohunice. Problematice radioaktivních odpadÛ se vûnuje od

roku 1975. Od roku 1983 do roku 1997 pÛsobil pfiedev‰ím jako specialista na radio-

aktivní odpady na federálních ministerstvech a pozdûji jako vedoucí oddûlení na

MPO âR spolupracoval na pfiípravû atomového zákona a jako pfiedseda tzv. Rady 6

se podílel na fiízení Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû. Od 1. 6. 1997 byl povûfien

fiízením SÚRAO. 

Ing. Lumír Nachmilner, CSc. 

vedoucí oddûlení pfiípravy hlubinného úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ a vyhofielé-

ho jaderného paliva

Ing. Nachmilner je absolventem specializace technologie jadern˘ch paliv a radio-

chemie na Fakultû chemické technologie V·CHT Praha. ¤adu let pÛsobil v Ústavu

jaderného v˘zkumu v ¤eÏi u Prahy. Pracoval pfiedev‰ím na v˘zkumu technologie

úpravy a ukládání radioaktivních odpadÛ. Zastával funkci fieditele divize chemie pa-

livového cyklu a 5 let byl i ãlenem pfiedstavenstva ÚJV ¤eÏ, a. s. Byl koordinátorem

národního Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû vyhofielého paliva a vysoce aktiv-

ních odpadÛ. V SÚRAO pracuje od roku 1997.

Ing. Otto Münch

vedoucí oddûlení ekonomiky a správy majetku

Ing. Münch absolvoval Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze, obor ekonomika prÛ-

myslu. Pracoval jako uãitel ekonomick˘ch pfiedmûtÛ na Obchodní akademii, externû

pfiedná‰el na V· BáÀské, pracovi‰tû Most. Od roku 1997 byl ekonomem v telekomu-

nikaãní spoleãnosti se zahraniãním kapitálem. Je spoluautorem uãebnic ekonomiky

pro stfiední ‰koly. V SÚRAO pracuje od roku 2001.

Ing. Vûra ·umberová

vedoucí specialista pro komunikaci a vnûj‰í vztahy

Ing. ·umberová je absolventkou Fakulty chemické technologie V·CHT Praha, speci-

alizace fyzikální chemie. ¤adu let pracovala v Ústavu makromolekulární chemie

AVâR, kde se zab˘vala studiem transportu látek pfies polymerní membrány.

V letech 1994 - 1998 pracovala v ÚJV ¤eÏ, a. s., jako manaÏerka Programu v˘voje

hlubinného úloÏi‰tû vyhofielého paliva a vysoce aktivních odpadÛ. V SÚRAO pracuje

od roku 1998.



Souãasná situace v oblasti ukládání radioaktivních
odpadÛ

Radioaktivní odpady jsou definovány atomov˘m zákonem jako odpadní látky, pfied-

mûty a zafiízení, které vlastník jiÏ dále nemÛÏe vyuÏívat a v nich obsaÏené radionuk-

lidy pfiekraãují hodnoty umoÏÀující uvedení do Ïivotního prostfiedí. BûÏnû jsou roz-

dûlovány do nûkolika kategorií, obvykle podle v˘‰e aktivity a období po které

zÛstávají radioaktivní. Podle druhu a intenzity emitujícího záfiení jsou obecnû ozna-

ãovány jako nízko, stfiednû nebo vysoce aktivní, podle poloãasu rozpadu jako krát-

kodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé nízko a stfiednû aktivní odpady tvofií objemovû nej-

rozsáhlej‰í tfiídu. Vznikají v kapalné ãi pevné formû pfii provozu

a vyfiazování jadern˘ch reaktorÛ a pfii nakládání se zdroji ionizují-

cího záfiení. Tyto radioaktivní odpady pfiestávají b˘t radioaktivní-

mi bûhem nûkolika set let, a proto je lze ukládat do pfiípovrcho-

v˘ch úloÏi‰È. Technologie jejich zpracování a úpravy pfied

uloÏením jsou dostateãnû propracované a jsou v âR zavedeny.

Krátkodobé nízkoaktivní odpady z jaderné energetiky jsou uklá-

dány v povrchovém úloÏi‰ti v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Celkov˘ objem úloÏn˘ch prostor 55 000 m3 (asi 180 000 sudÛ) je

dostateãn˘ k pfiijmutí v‰ech odpadÛ z elektráren Dukovany

i Temelín, které splní podmínky pfiijatelnosti pro uloÏení, a to

i v pfiípadû prodlouÏení provozu elektráren na 40 let. 

Zne‰kodnûní nízkoaktivních odpadÛ z prÛmyslu, v˘zkumu a zdravotnictví je zaji‰tû-

no jejich umísÈováním v úloÏi‰tích radioaktivních odpadÛ Richard (u Litomûfiic)

a Bratrství (u Jáchymova).

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Richard je vybudováno v komplexu b˘valého vápen-

cového dolu Richard II (v podzemí vrchu Bídnice). Od roku 1964 se v nûm ukládají

institucionální odpady. Celkov˘ objem upraven˘ch podzemních prostor pfiesahuje

16 000 m3, kapacita pro ukládání odpadu je pfiibliÏnû poloviãní (zbytek tvofií obsluÏ-

né chodby). Na základû poznatkÛ získan˘ch z hydrogeologického, inÏen˘rsko-geo-

logického, geotechnického a seismického prÛzkumu, stavebních expertíz a stavu

uloÏen˘ch obalov˘ch jednotek lze konstatovat, Ïe v celé lokalitû jsou dlouhodobû

plnûny ve‰keré poÏadavky radiaãní ochrany a jaderné bezpeãnosti.

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Bratrství je urãeno v˘hradnû k umístûní odpadÛ

s pfiírodními radionuklidy. Vzniklo adaptací tûÏní ‰toly b˘valého uranového dolu, kde

bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu necel˘ch 1000 m3. Do pro-

vozu bylo uvedeno v roce 1974. DÛl je situován ve zvodnûlém krystaliniku, a proto je

v okolí úloÏn˘ch prostor vybudován drenáÏní systém s prÛbûÏn˘mi retenãními jím-

kami. Odvádûné vody jsou monitorovány. V souãasné dobû jsou zpracovávány po-

drobné bezpeãnostní rozbory, na jejichÏ základû bude rozhodnuto o zpÛsobu pro-

vozu tohoto úloÏi‰tû v budoucnu.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 20018
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Provoz v‰ech úloÏi‰È, vãetnû monitorování jiÏ uzavfieného úloÏi‰tû Hostím, je zaji‰Èo-

ván SÚRAO v souladu s pfiíslu‰n˘mi povoleními Státního úfiadu pro jadernou bez-

peãnost, v pfiípadû dÛlních dûl i v souladu s oprávnûními a povoleními podle báÀ-

sk˘ch pfiedpisÛ. Kapacita úloÏi‰È je pfii stávající produkci radioaktivních odpadÛ

dostateãná ve v˘hledu nûkolika desetiletí. Nepfiedpokládá se budování nov˘ch úlo-

Ïi‰È pro nízko aktivní odpady, stávající kapacita úloÏi‰È bude optimálnû vyuÏita, pfií-

padnû bude zváÏena moÏnost jejich roz‰ífiení.

V men‰í mífie vznikají dlouhodobé nízko a stfiednû aktivní odpady; ty nejsou pfiijatel-

né k uloÏení do v souãasné dobû provozovan˘ch pfiípovrchov˘ch úloÏi‰È. Pro tyto

odpady budou urãeny poÏadavky na zpÛsob a kvalitu jejich úpravy pro skladování

a následné uloÏení v hlubinném úloÏi‰ti. 

Vysoce aktivní odpady a vyhofielé jaderné palivo, po jeho prohlá‰ení za odpad, nel-

ze ukládat ve stávajících úloÏi‰tích. Otázka koneãného zne‰kodnûní tûchto odpadÛ

je proto jedním z klíãov˘ch bodÛ Koncepce nakládání s radioaktivními odpady

a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR. Tento dokument vypracovalo Ministerstvo prÛ-

myslu a obchodu ve spolupráci se SÚRAO a fiadou dal‰ích organizací. Koncepce

byla v roce 2001 pfiedmûtem posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (v souladu se zá-

konem ã. 244/1992 Sb.). Uvedená koncepce bude po svém schválení základním

strategick˘m dokumentem, kter˘m se bude SÚRAO pfii sv˘ch ãinnostech fiídit. 

Koncepce doporuãuje jako optimální fie‰ení problematiky vyhofielého paliva a vyso-

ce aktivních odpadÛ v˘stavbu hlubinného úloÏi‰tû. Jeho realizace je v‰ak podmínû-

na prokázáním jeho dlouhodobé bezpeãnosti. Proto bude pokraãovat program v˘-

voje hlubinného úloÏi‰tû, kter˘ povede k v˘bûru a potvrzení vhodnosti finální

lokality; tento program bude zahrnovat i dostateãnû dlouhou ovûfiovací fázi experi-

mentÛ v podzemní laboratofii. Do doby zahájení provozu hlubinného úloÏi‰tû musí

b˘t zabezpeãeno skladování vyhofielého jaderného paliva a vysoce aktivních odpa-

dÛ.

Harmonogram v˘stavby hlubinného úloÏi‰tû podle Koncepce nakládání s vyhofiel˘m

jadern˘m palivem a radioaktivními odpady v âR.

Cíl prací Termín dokonãení prací

V˘bûr dvou vhodn˘ch lokalit pro hlubinné úloÏi‰tû 2015

V˘bûr finální lokality 2025

V˘stavba podzemní laboratofie v lokalitû 2030

Zahájení provozu hlubinného úloÏi‰tû 2065



Hlavní ãinnosti a dosaÏené v˘sledky

âinnosti v roce 2001 byly vykonávány v souladu s pfiedmûtem ãinnosti SÚRAO, kte-

r˘ je vymezen v § 26 odst. 3 atomového zákona, pfiiãemÏ ãinnosti související s ja-

dernou bezpeãností a radiaãní ochranou byly provádûny na základû povolení SÚJB

podle § 9 odst. 1 atomového zákona. 

Nakládání s nízko a stfiednû aktivními odpady

Provoz úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany 

Provoz úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ Dukovany zaji‰Èuje SÚRAO v souladu s § 26

atomového zákona dodavatelsky, na základû smlouvy s âEZ, a. s. Pfiejímka odpadÛ

do úloÏi‰tû a nûkteré dal‰í, zejména kontrolní ãinnosti jsou zaji‰Èovány pfiímo SÚRAO.

V rámci bûÏného provozu úloÏi‰tû je kaÏdoroãnû zaji‰Èována kontrola stavu provo-

zovan˘ch stavebních objektÛ a technologick˘ch zafiízení, provádûna bûÏná údrÏba

stavebních objektÛ, pozemkÛ, údrÏba strojního a elektrického zafiízení, zaji‰Èována

radiaãní ochrana, fyzická ochrana, havarijní pfiipravenost a jaderná bezpeãnost.

V roce 2001 byly zahájeny úpravy provozní budovy. 

Provoz úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ Richard a Bratrství 

ÚloÏi‰tû Richard a Bratrství jsou provozována SÚRAO v souladu s pfiíslu‰n˘mi povo-

leními Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost a âeského báÀského úfiadu. V rámci

bûÏného provozu úloÏi‰È je zaji‰Èována kontrola stavu dÛlních prostorÛ, provádûna

bûÏná údrÏba stavebních objektÛ a pozemkÛ, údrÏba strojního a elektro zafiízení,

zaji‰Èována radiaãní ochrana, fyzická ochrana, havarijní pfiipravenost a jaderná bez-

peãnost.

Ke skladování s následn˘m uloÏením bylo pfievzato na úloÏi‰tû Richard 8 obalov˘ch

jednotek radioaktivních odpadÛ o celkové aktivitû 417,9 TBq (z toho 0,4 TBq radio-

nuklidÛ emitujících alfa záfiení). Na úloÏi‰ti Richard pokraãovaly opravy a úpravy
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Odpady uloÏené v roce 2001 ÚloÏi‰tû Dukovany

Poãet obalov˘ch jednotek (200 l sud) 1497

Celková hmotnost 344,4 t

Celkov˘ objem odpadÛ 299,4 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2001) 349 GBq

Odpady uloÏené v roce 2001 ÚloÏi‰tû Richard ÚloÏi‰tû Bratrství

Poãet obalov˘ch jednotek (200 l sud) 97 16

Celková hmotnost 28,6 t 5,8 t

Celkov˘ objem odpadÛ 19,4 m3 3,2 m3

Celková aktivita (k 31. 12. 2001) 251 GBq 14,5 GBq
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v areálu. Byla dokonãena rekonstrukce budovy pro kanceláfie a pro informaãní stfie-

disko. Byl instalován kamerov˘ systém, rekonstruován systém dÛlního a telefonické-

ho spojení, zapoãalo se s rekonstrukcí oplocení a v neposlední fiadû bylo zahájeno

vybavování informaãního stfiediska pro vefiejnost.

V prÛbûhu roku byly monitorovány geotechnické i hydrogeologické parametry obou

dÛlních dûl. Provozní zafiízení bylo udrÏováno v souladu se stanoven˘mi poÏadavky.

Radiaãní monitorování pracovi‰È a jejich okolí probíhalo v souladu se schválen˘mi

programy monitorování. Pokraãovaly i technické práce potfiebné pro pfiípravu bez-

peãnostních anal˘z obou zafiízení. 

Vlivy úloÏi‰È na Ïivotní prostfiedí

Vlivy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ na Ïivotní prostfiedí jsou pfied-

mûtem bezpeãnostních rozborÛ a monitorování. Na základû bez-

peãnostních rozborÛ jsou stanovovány limity a podmínky provozu

úloÏi‰tû, vãetnû podmínek pfiijatelnosti odpadÛ k uloÏení tak, aby

nejen v dobû provozu úloÏi‰tû, ale i po jeho uzavfiení nemohlo

dojít k ohroÏení Ïádné sloÏky Ïivotního prostfiedí.

Mûfiením a hodnocením skuteãn˘ch vlivÛ na Ïivotní prostfiedí se

zab˘vá monitorování. Cílem mûfiení, která se provádûjí nejen na

vlastním pracovi‰ti, ale i v okolí úloÏi‰tû, je ovûfiit, Ïe úloÏi‰tû plní

poÏadovanou funkci. V pfiípadû dÛlních dûl jsou souãástí monito-

rování i geotechnická mûfiení, zji‰Èující stabilitu podzemních pro-

stor. Radiaãní monitorování probíhají v souladu s pfiíslu‰n˘mi pro-

gramy monitorování, které jsou souãástí dokumentace

schvalované Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost.

Pravidelnû jsou odebírány vzorky vod, vzorky ovzdu‰í, sledovány

jsou efektivní dávky z ozáfiení pracovníkÛ SÚRAO, pracujících

v kontrolovan˘ch pásmech úloÏi‰È. Monitorování v‰ech úloÏi‰È

a jejich okolí probíhalo v roce 2001 v souladu se schválen˘mi

programy monitorování, pfiiãemÏ nebylo zji‰tûno Ïádné pfiekroãe-

ní stanoven˘ch limitÛ a podmínek bezpeãného provozu. 



Pfiehled monitorování úloÏi‰tû Richard podle Programu monitorování 
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Monitorovaná skuteãnost Frekvence monitorování
Monitorování pracovi‰tû

Pfiíkon dávkového ekvivalentu gama záfiení Pfii pracovní ãinnosti a po jejím skonãení

Povrchová kontaminace 1x mûsíãnû, pfii pracovní ãinnosti a po jejím skonãení

Objemová aktivita radionuklidÛ v ovzdu‰í:

a) 222Rn Pfied vstupem osob do úloÏi‰tû, pfii práci v úloÏi‰ti, po-

kud je koncentrace radonu nad vy‰etfiovací úrovní

a pobyt osob je del‰í neÏ 2 hodiny

b) 3H 1x za 3 mûsíce

Monitorování dÛlních vod (celková objemová aktivita 

alfa, beta, gama, aktivita nûkter˘ch radionuklidÛ, 

zejména 241Am, 239Pu, 90Sr, 3H a 14C) 1x za mûsíc

Osobní monitorování

Povrchová kontaminace Pfii v˘stupu z kontrolovaného pásma 

Osobní dávky ze zevního ozáfiení 1x za mûsíc (filmová dozimetrie), vÏdy pfii v˘stupu

z kontrolovaného pásma (elektronická dozimetrie)

Pfiíjem ekvivalentní aktivity radonu vdechnutím 1x za mûsíc

Osobní dávky z vnitfiního ozáfiení ostatními 

radionuklidy 1x za rok

Monitorování v˘pustí

(celková objemová aktivita  alfa, beta, gama, 

aktivita nûkter˘ch radionuklidÛ, 

zejm. 241Am, 239Pu, 90Sr, 3H a 14C) 1x t˘dnû

Monitorování okolí

Zevní ozáfiení (vyhodnocení termoluminiscenãní 

dozimetrie) 1x za 3 mûsíce

Vody (celková objemová aktivita alfa, beta, gama, 

aktivita nûkter˘ch radionuklidÛ, zejména 
241Am, 239Pu, 90Sr, 3H a 14C) 1x za 3 mûsíce

Objemová aktivita alfa ve v˘pustech z pracovi‰tû s VVZIZ Bratrství

Bq/l

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

1
. 

1
. 

2
0

0
0

1
. 

2
. 

2
0

0
0

1
. 

3
. 

2
0

0
0

1
. 

4
. 

2
0

0
0

1
. 

5
. 

2
0

0
0

1
. 

6
. 

2
0

0
0

1
. 

7
. 

2
0

0
0

1
. 

8
. 

2
0

0
0

1
. 

9
. 

2
0

0
0

1
. 

1
0

. 
2

0
0

0

1
. 

1
1

. 
2

0
0

0

1
. 

1
2

. 
2

0
0

0

1
. 

1
. 

2
0

0
1

1
. 

2
. 

2
0

0
1

1
. 

3
. 

2
0

0
1

1
. 

4
. 

2
0

0
1

1
. 

5
. 

2
0

0
1

1
. 

6
. 

2
0

0
1

1
. 

7
. 

2
0

0
1

1
. 

8
. 

2
0

0
1

1
. 

9
. 

2
0

0
1

1
. 

1
0

. 
2

0
0

1

1
. 

1
1

. 
2

0
0

1

Retenãní jímka                        Kozlí ‰tola                        Referenãní úroveÀ

Pfiíklad v˘sledkÛ monitorování



SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2001 13

Zaji‰tûní prozatímní správy

Prozatímní správa se t˘ká radioaktivních odpadÛ nalezen˘ch, opu‰tûn˘ch nebo

skryt˘ch, které pfiipadly do vlastnictví státu. O zpÛsobu nakládání s tûmito odpady

rozhoduje Státní úfiad pro jadernou bezpeãnost. Zaji‰tûní prozatímní správy radio-

aktivních odpadÛ a nakládání s nimi je jedním z úkolÛ SÚRAO (§ 26 odst. 3 písm. j)

a k) a § 31 odst. 4 atomového zákona). SÚRAO jednala se zástupci Státního úfiadu

pro jadernou bezpeãnost, Policie âR a Generálního fieditelství cel a z jednání vypl˘-

vající ãinnosti pro rok 2001 smluvnû zabezpeãila. Finanãní krytí ãinností nárokuje

SÚRAO ze státního rozpoãtu prostfiednictvím kapitoly Ministerstva prÛmyslu a ob-

chodu (§ 26 odst. 3 písm. j) a k). 

Pfiíprava hlubinného úloÏi‰tû radioaktivních
odpadÛ a vyhofielého jaderného paliva

Hlubinné úloÏi‰tû je urãeno pro pfiijetí v‰ech radioaktivních odpa-

dÛ, které není moÏno bezpeãnû umístit v pfiípovrchov˘ch úloÏi‰-

tích. Jedná se zejména o stfiednû a vysoce aktivní odpady z ja-

derné energetiky i z v˘zkumn˘ch a prÛmyslov˘ch pracovi‰È

a o vyhofielé jaderné palivo po jeho prohlá‰ení za odpad.

Bezpeãnost uloÏení odpadÛ bude dosaÏena vybudováním nûko-

likanásobného bariérového systému, oddûlujícího radionuklidy

od Ïivotního prostfiedí po dobu dostateãnou ke sníÏení jejich

mnoÏství pfiirozen˘m rozpadem na úroveÀ, která z hlediska moÏ-

n˘ch negativních dopadÛ pfiestává b˘t pro Ïivotní prostfiedí v˘-

znamná. 

Hlubinné úloÏi‰tû je pfiipravováno v souladu s návrhem Koncepce nakládání s radio-

aktivními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR. Program pfiípravy hlubinného

úloÏi‰tû je v závûreãné etapû koncepãní fáze. V dal‰ích letech bude prioritou pro-

gramu nalezení a ovûfiení vhodné lokality pro úloÏi‰tû.

V programu hlubinného úloÏi‰tû byly provádûny pfiípravné ãinnosti. Jedním z pfií-

pravn˘ch projektÛ hlubinného úloÏi‰tû je pfiíprava testovací lokality melechovsk˘

masív. Tato lokalita bude slouÏit k ovûfiování geologick˘ch technik a technologic-

k˘ch postupÛ, které mají b˘t v budoucnu vyuÏity pfii geologick˘ch pracích s cílem

v˘bûru lokality pro vlastní hlubinné úloÏi‰tû. Na testovací lokalitû byla v roce 2001

ukonãena první etapa vyhledávání men‰ích území, vhodn˘ch pro budoucí ovûfiová-

ní jednotliv˘ch metod prÛzkumu horninov˘ch tûles; byla doporuãena tfii území pro

podrobnûj‰í charakterizaci. 

Hlubinné úloÏi‰tû musí b˘t situováno v seizmicky stabilní oblasti. Proto byla navázá-

na spolupráce s Geofyzikálním ústavem Akademie vûd âR v Praze s cílem zajistit

pro potfieby v˘bûru vhodné lokality dlouhodobé snímání a vyhodnocování seizmic-

k˘ch dat. 



DÛleÏitou bariéru, která brání úniku nebezpeãn˘ch látek z hlubinného úloÏného

systému do Ïivotního prostfiedí tvofií v˘plÀové a tûsnící materiály. V Centru experi-

mentální geotechniky âVUT pokraãoval v˘zkum chování bentonitÛ. Tyto speciální jí-

ly jsou zvaÏovány jako vhodné tûsnicí materiály v budoucím hlubinném úloÏi‰ti.

Experimenty s bentonity byly provádûny v laboratorním mûfiítku, zároveÀ byl pfiipra-

vován ke spu‰tûní  i maketov˘ model úloÏného vrtu v poloprovozním mûfiítku. Byla

zahájena pfiíprava pracovi‰tû, ve kterém budou vyhodnocovány charakteristiky ma-

teriálÛ, které budou v hlubinném úloÏi‰ti pouÏity ke konstrukci bariér. Cílem prací je

zavedení metod a pofiízení technického vybavení pro experimentální ovûfiení vlast-

ností uvaÏovan˘ch materiálÛ.

Bezpeãnostní anal˘zy hlubinn˘ch i povrchov˘ch úloÏi‰È se opírají o matematické

modely. Vûrohodnost tûchto modelÛ lze podpofiit jejich pouÏitím

k popisu jevÛ, které zapoãaly v pfiírodû jiÏ v dávné minulosti

a které jsou podobné jevÛm, které mohou probíhat v úloÏi‰tích.

Tyto jevy, které se ãasto oznaãují jako pfiírodní analog, se studují

v celém svûtû. Jako pfiírodní analog je jiÏ nûkolik let studována

lokalita Ruprechtov, kde je zkoumána migrace uranu v sedimen-

tárních horninách. Projekt s úãastí GRS Braunschweig, SRN po-

kraãoval i v roce 2001.

Zaji‰tûní v˘zkumu a v˘voje a podpÛrné programy

SÚRAO obdobnû jako v dfiívûj‰ích letech provádûla v roce 2001

koordinaci v˘zkumu a v˘voje v oblasti ukládání radioaktivních od-

padÛ. Nejnároãnûj‰ím projektem v této oblasti je v˘zkum a v˘voj transmutaãních

technologií. Jedná se o pfiemûnu dlouhodob˘ch radionuklidÛ, zejména transurano-

v˘ch, v urychlovaãem fiízeném reaktoru s tfií‰tiv˘m terãem. Funkcí urychlovaãe s ter-

ãem je generovat neutrony, které v reaktoru ‰tûpí tûÏká jádra transuranÛ s dlouh˘m

poloãasem pfiemûny za vzniku krátkodob˘ch produktÛ. Tímto mechanizmem by

transmutaãní technologie mohly v˘znamn˘m zpÛsobem zmûnit sloÏení vysoce aktiv-

ních odpadÛ a zkrátit dobu jejich radioaktivity. 

Správní, odbornû-technické, právní a administrativní
ãinnosti

SÚRAO zaji‰Èuje fiadu dal‰ích ãinností, které pfiímo vypl˘vají z atomového zákona

a dal‰ích obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ. 

Vedení evidence pfievzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ

Zaji‰tûní vedení evidence pfievzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ je

dal‰ím úkolem SÚRAO (§ 26 odst. 3 písmeno d) atomového zákona). Evidenci pfie-

vzat˘ch radioaktivních odpadÛ a jejich pÛvodcÛ upravuje podrobnûji vyhlá‰ka SÚJB

ã. 184/97 Sb.

SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 200114



SÚRAO – ZPRÁVA O âINNOSTI V ROCE 2001 15

Provozovatelé ãinností, pfii kter˘ch vznikají radioaktivní odpady, musí b˘t drÏitelé

povolení Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost. Toho SÚRAO vyuÏívá pfii tvorbû

databáze pÛvodcÛ: postupnû ji naplÀuje tûmi drÏiteli povolení, ktefií Ïádají o pro-

dlouÏení, respektive nové povolení Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost. 

V letech 1998 aÏ 2000 bylo zaevidováno celkem 84 pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ

a v roce 2001 dal‰ích 19 nov˘ch pÛvodcÛ. V jednání o pfiidûlení evidenãního ãísla je

6 pÛvodcÛ. 

KaÏdoroãnû je databáze pÛvodcÛ aktualizována. Od roku 2001 byla zahájena eviden-

ce prostfiednictvím internetu. Vût‰ina pÛvodcÛ tuto moÏnost uvítala, protoÏe usnadÀu-

je komunikaci se SÚRAO a zjednodu‰uje vlastní aktualizaci evidenãních listÛ.

PÛvodci radioaktivních odpadÛ mají povinnost (dle § 18 odst. 1 e)

atomového zákona) pfiedávat SÚRAO informace o tvorbû radio-

aktivních odpadÛ.

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet

Správa odvodÛ na jadern˘ úãet se fiídí fiadou pfiedpisÛ (§ 27 zá-

kona ã. 18/1997 Sb., nafiízením vlády ã. 224/1997 Sb., o v˘‰i

a zpÛsobu odvádûní prostfiedkÛ pÛvodcÛ radioaktivních odpadÛ

na jadern˘ úãet, zákonem ã. 337/1992 Sb., o správû daní a po-

platkÛ ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, Statutem SÚRAO

a Postupem hospodafiení s prostfiedky jaderného úãtu vydaném

Ministerstvem financí dne 28. 4. 2000, ã.j. 193/25 900/2000).

Organizaci âEZ, a. s., byl jako pÛvodci radioaktivních odpadÛ z jadern˘ch elektrá-

ren na základû pfiiznání k odvodu stanoven platebním v˘mûrem odvod pro rok 2001

ve v˘‰i 654 687 tis. Kã a stanovena mûsíãní splátka ve v˘‰i 54 557 tis. Kã (v souladu

s ustanovením § 1 nafiízení vlády ã. 224/1997 Sb.). Souãástí platebního v˘mûru byl

splátkov˘ kalendáfi. Odvod byl splácen v pravideln˘ch mûsíãních splátkách pfiímo

na jadern˘ úãet a v termínech stanoven˘ch splátkov˘m kalendáfiem. 

Ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ specifikovaní v § 2 nafiízení vlády ã.

224/1997 Sb. platí odvod formou úhrady nákladÛ na jejich uloÏení jednorázovû po

pfievzetí radioaktivních odpadÛ. Na základû uzavfiené smlouvy s pÛvodcem o pfiebí-

rání radioaktivních odpadÛ a potvrzeného prÛvodního listu o jejich pfievzetí byly vy-

staveny platební v˘mûry odvodÛ. V‰echny platby byly uhrazeny ve stanovené v˘‰i

a do termínu splatnosti. Poté byly pfievedeny na jadern˘ úãet. V roce 2001 zaplatili

ostatní pÛvodci radioaktivních odpadÛ celkem 1 753 tis. Kã. 

Volné prostfiedky jaderného úãtu byly investovány Ministerstvem financí, celkov˘ v˘-

nos v roce 2001 dosáhl 115 mil. Kã.



Evidence plátcÛ odvodÛ

SÚRAO vede detailní evidenci jednotliv˘ch plátcÛ odvodÛ (v souladu s § 3 nafiízení

vlády ã. 224/1997 Sb.), která obsahuje v‰echny pfiedepsané poloÏky. 

Vypracování návrhÛ na stanovení odvodÛ plátcÛ na jadern˘ úãet

SÚRAO vypracovala návrh novely nafiízení vlády ã. 224/1997 Sb. a pfiedloÏila ho

Radû SÚRAO (v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 e) atomového zákona). Ta sv˘m

usnesením návrh na stanovení odvodÛ doporuãila ministrovi prÛmyslu a obchodu.

Upfiesnûná data pro stanovení v˘‰e odvodÛ pro pÛvodce radioaktivních odpadÛ byla

odvozena pomocí metodiky pro stanovení odvodÛ, zpracované

jiÏ dfiíve SÚRAO. Jako vstupní údaje pro upfiesnûní byla pouÏita

data z Referenãního projektu hlubinného úloÏi‰tû, vypracovaného

SÚRAO v roce 1999, z návrhu Koncepce nakládání s radioaktiv-

ními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR, z nûkter˘ch

doplÀujících podkladÛ a z ekonomické anal˘zy provozu úloÏi‰È

Dukovany, Richard a Bratrství. V˘sledná data slouÏí jako podklad

pro novelu v˘‰e zmínûného nafiízení vlády. 

SÚRAO pfiedpokládá, Ïe v‰echny podklady budou prÛbûÏnû ak-

tualizovány a vstupní pfiedpoklady, které byly ve v˘poãtech pou-

Ïity, revidovány. V pfiípadû potfieby bude SÚRAO iniciovat pfií-

slu‰nou úpravu ve stanovení v˘‰e odvodÛ.

Kontrola rezervy drÏitelÛ povolení na vyfiazování jejich zafiízení z provozu

DrÏitelé povolení, vydávan˘ch Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost ve smyslu

atomového zákona, jsou povinni vytváfiet rezervu na budoucí vyfiazování svého zafií-

zení z provozu (§ 18, odstavec 1, písmeno h). U tûchto drÏitelÛ provádí SÚRAO kon-

trolu tvorby rezervy  (§ 26, odstavec 3, písmeno h) atomového zákona).

V prÛbûhu roku 2001 SÚRAO provedla kontrolu tvorby rezervy na vyfiazování za rok

2000, která navazuje na kontrolu provádûnou v pfiecházejících letech. Do kontrolní-

ho procesu byly zafiazeny v‰echny organizace, kter˘m bylo vydáno Ovûfiení odhadu

nákladÛ na vyfiazování a u kter˘ch byl Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost

schválen návrh zpÛsobu vyfiazování. V roce 2001 bylo vydáno ovûfiení nákladÛ na

vyfiazování z provozu pro 42 pracovi‰È s v˘znamn˘mi nebo velmi v˘znamn˘mi zdroji

ionizujícího záfiení.

Kontrola tvorby rezervy na vyfiazování za rok 2000 byla provedena u 20 organizací

a celkem 35 pracovi‰È. O provedené kontrole byla vypracována podrobná zpráva

a byla pfiedána Státnímu úfiadu pro jadernou bezpeãnost, Radû SÚRAO,

Ministerstvu prÛmyslu a obchodu a Ministerstvu financí (v souladu s ãlánkem 11

Statutu SÚRAO). 
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Komunikace s vefiejností

Hlavním dlouhodob˘m cílem SÚRAO v oblasti komunikace s vefiejností je aktivnû

poskytovat aktuální, pravdivé a srozumitelné informace z oblasti nakládání s radio-

aktivními odpady. SÚRAO tak pfiispívá ke zv˘‰ení v‰eobecného povûdomí o existen-

ci radioaktivních odpadÛ v âR a o nutnosti jejich zne‰kodÀování. K plnûní tohoto cí-

le vyuÏívá SÚRAO v‰ech dostupn˘ch komunikaãních nástrojÛ (internet, broÏury,

informaãní centra, exkurze, tiskové zprávy apod.). Dal‰ím dÛleÏit˘m cílem je aktivní

v˘mûna informací s regiony úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ, a to vãetnû regionÛ, ve

kter˘ch leÏí lokality, které jsou zvaÏovány v souvislosti s budoucí v˘stavbou hlubin-

ného úloÏi‰tû.

Koncem srpna 2001 SÚRAO otevfiela informaãní stfiedisko

v DláÏdûné ulici v Praze. Souãástí stfiediska je stálá expozice,

která prezentuje problematiku radioaktivních odpadÛ od jejich

vzniku aÏ po koneãné zne‰kodnûní v úloÏi‰ti. V˘stava se soustfie-

ìuje pfiedev‰ím na oblasti, které vefiejnost zajímají, tj. bezpeã-

nost a dopady na Ïivotní prostfiedí. K tomu jsou vyuÏity modely,

mapy, fotografie i fiada filmov˘ch zábûrÛ, které jsou souãástí mul-

timediálního programu, náv‰tûvníci si mohou prohlédnout i pre-

zentaãní CD, videokazety, internetové stránky SÚRAO apod.

Náv‰tûvníci hodnotí stfiedisko velmi kladnû. Tématicky se v˘stava

jeví  jako moÏn˘ doplnûk  v˘uky na základních i stfiedních ‰ko-

lách, proto SÚRAO zaslala informaci o ãinnosti stfiediska fiadû

‰kol, pfiedev‰ím z Prahy a okolí, okresním úfiadÛm atd. Na po-

zvánku ihned reagovaly nûkteré praÏské ‰koly, kter˘m se náv‰tû-

va informaãního centra líbila. 

Cílem SÚRAO je, aby informace o radioaktivních odpadech byly snadno dosaÏitelné

pfiedev‰ím v regionech s provozovan˘mi úloÏi‰ti. Proto od záfií 2001 je ve spolupráci

s Obecním úfiadem Rouchovany (v katastru  této obce leÏí úloÏi‰tû Dukovany) otev-

fieno v místní knihovnû dal‰í informaãní stfiedisko. Zde lze nalézt informace o duko-

vanském úloÏi‰ti i podobn˘ch  povrchov˘ch úloÏi‰tích radioaktivních odpadÛ

v Evropû, prohlíÏet internetové stránky SÚRAO i jin˘ch organizací, e-mailem poklá-

dat dotazy k dané problematice atd. Informaãní centrum se pfiipravuje i v areálu úlo-

Ïi‰tû Richard u Litomûfiic. Jeho otevfiení se plánuje v 1. ãtvrtletí 2002.

V aktivní komunikaci se SÚRAO zamûfiila na lokality, které byly na základû geologic-

k˘ch poznatkÛ dfiíve doporuãeny jako potenciálnû vhodné pro umístûní hlubinného

úloÏi‰tû. SÚRAO kontaktovala zastupitelstva v‰ech 48 obcí, do jejichÏ katastru za-

sahují doporuãené lokality a iniciovala vznik 4 Rad starostÛ (Rada pro lokality Tis

a Blatno, Rada pro lokality Chy‰ky a Vlksice, Rada pro Lodhéfiov, Kunûjov

a Klenovou a Rada pro lokalitu RÛÏená). SchÛzky Rad a zástupcÛ SÚRAO se konaly

na pfielomu dubna a kvûtna a znovu na pfielomu fiíjna a listopadu, úãast starostÛ by-

la zhruba 50%. V mezidobí SÚRAO zasílala starostÛm aktuální informace o postupu

prací, souvisejících s hlubinn˘m ukládáním v âR i ve svûtû. MoÏnost zahájení geolo-

gick˘ch prací ve vytipovan˘ch lokalitách vyvolala i zájem periodik, aÈ uÏ regionál-



ních (napfi. regionální MF Dnes) nebo místních (napfi. Písecké listy, Milevské listy,

Telãské noviny, Jindfiichohradecké listy, Hlas Nadûjkova a dal‰ích), na v‰echny po-

loÏené dotazy poskytla SÚRAO podrobné odpovûdi. V prosinci 2001 se v Tfie‰ti ko-

nalo setkání SÚRAO s pfiedstaviteli obcí, ekologick˘mi aktivisty a ‰irokou vefiejností.

Setkání se starosty probûhlo i v testovací lokalitû na melechovském masívu.

SÚRAO se aktivnû zapojila i do procesu zvefiejnûní a projednání Koncepce nakládá-

ní s radioaktivními odpady a vyhofiel˘m jadern˘m palivem v âR. SÚRAO  mimo jiné

vydala ke koncepci tiskovou zprávu, rozsáhl˘ materiál o koncepci zaslala fiadû no-

vin a ãasopisÛ vãetnû specializovan˘ch (Odpady), o procesu projednávání informo-

vala obce, zapojené do Rad starostÛ. Z iniciativy SÚRAO byla koncepce projednána

i na schÛzi V˘boru pro vefiejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí posla-

necké snûmovny. Média vyuÏila materiály zaslané SÚRAO jen v omezené mífie, stej-

nû mûly mal˘ ohlas v médiích i ostatní vydané tiskové zprávy SÚRAO (ke schválení

lokality pro hlubinné úloÏi‰tû ve Finsku, k otevfiení informaãního stfiediska atd.).

SÚRAO proto v budoucnu musí hledat zpÛsob, jak prohloubit zájem médií o pozitiv-

ní v˘sledky v oblasti zne‰kodÀování radioaktivních odpadÛ. 

Zahraniãní spolupráce

Nakládání s radioaktivními odpady je problém, kter˘ musí b˘t fie‰en kaÏdou zemí

vyuÏívající zdroje ionizujícího záfiení, vãetnû tûch, které nemají jadernû energetick˘

program. Vzhledem k nároãnosti a sloÏitosti je zne‰kodÀování odpadÛ pfiedmûtem

rozsáhlé mezinárodní spolupráce, jak pfiímé tak koordinované mezinárodními institu-

cemi. NejdÛleÏitûj‰í oblastí mezinárodní spolupráce je v˘voj a ovûfiování metod hod-

nocení bezpeãnosti úloÏi‰È radioaktivního odpadu a demonstrace proveditelnosti

hlubinn˘ch úloÏi‰È. V rámci této spolupráce jsou získávány zejména technicky spo-

lehlivé, ovûfiené a ‰iroce uznávané metody a nástroje pro dlouhodobou pfiedpovûì

chování úloÏného systému. 

SÚRAO se úãastnila fiady ãinností mezinárodních institucí. Mezinárodní instituce

jsou nositelem informací, iniciátorem legislativních a regulaãních aktivit a koordiná-

torem vût‰iny akcí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, která je povaÏována

za nadnárodní problém. SÚRAO jako nositel technického zabezpeãení systému

zne‰kodnûní radioaktivních odpadÛ v âR je pro tyto organizace vítan˘m, smûrodat-

n˘m a reprezentativním partnerem. SÚRAO se podílela na pfiípravû materiálÛ, na ko-

ordinovan˘ch v˘zkumn˘ch programech a vysílala experty do technick˘ch v˘borÛ,

misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) popfi. k úãasti na schÛz-
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Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu 

k informacím

Poãet podan˘ch Ïádostí o informace podle zákona 2

Poãet podan˘ch odvolání proti rozhodnutí 1

Opis podstatn˘ch ãástí kaÏdého rozsudku soudu -

V˘sledky fiízení o sankcích  za nedodrÏování tohoto zákona 0

Dal‰í informace, t˘kající se uplatÀování zákona ã. 106/1999 Sb.
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kách konzultantÛ nebo poradních skupin. Zástupce SÚRAO je ãlenem pracovní sku-

piny Sledování a zaznamenávání odpadÛ (Waste tracking and reporting) v rámci

Spoleãné konvence o bezpeãnosti nakládání s vyhofiel˘m palivem a radioaktivními

odpady.

V rámci Agentury pro jadernou energii (OECD/NEA) zastfie‰uje oblast nakládání

s radioaktivními odpady V˘bor pro zne‰kodÀování radioaktivních odpadÛ

(Radioactive Waste Management Committee - RWMC). RWMC organizuje ãinnost

pomocí vnitfiních a vnûj‰ích pracovních skupin. Pracovníci SÚRAO zastupují âR

v RWMC a v pracovních skupinách Integraãní skupina pro bezpeãnostní rozbory

(Integration Group for Safety Case) a Forum o vytváfiení dÛvûry (Forum on

Stakeholders Confidence). SÚRAO dále zaji‰Èuje, pfiípadnû i financuje úãast ães-

k˘ch zástupcÛ v dílãích projektech.

V rámci pfiípravy programÛ Phare z oblasti vyuÏívání jaderné

energie, které organizovalo ¤editelství pro roz‰ífiení Evropské ko-

mise v ãervenci 2001, pfiedloÏila SÚRAO návrh tfií projektÛ, které

byly schváleny. 

Jednalo se o:

• pilotní projekt fie‰ení uzavfiení komory v úloÏi‰ti Richard,

• projekt rekonstrukce horké komory v objektu radiaãní chemie

úloÏi‰tû Richard,

• v˘voj systému pro sledování nakládání s radioaktivními odpady.

V˘znamnou souãástí ãinnosti Evropské komise je organizování

tématicky zamûfien˘ch semináfiÛ (napfi. CLUSTER - CLub  of

Underground Storage, TEsting and Research facilities - Klub

skladovacích, testovacích a v˘zkumn˘ch zafiízení), na kter˘ch

jsou pfiedávány nejnovûj‰í poznatky z dané oblasti. JiÏ v roce

1998 byla SÚRAO pfiizvána do tzv. klubu agentur (Club of

Agencies - CA), kter˘ pod patronací Evropské komise vytváfií

dobrovolnou platformu pro neformální v˘mûnu informací o jedno-

tliv˘ch problémech svázan˘ch s existencí agentur. SÚRAO po-

máhala ãesk˘m firmám pfii získávání podpory Evropské komise

v souvislosti s 5. rámcov˘m plánem podpory vûdy a v˘zkumu

a zaji‰Èuje pokrytí zhruba poloviny nákladÛ na tyto projekty. SÚRAO se aktivnû

úãastnila na pfiípravû technick˘ch zadání projektÛ (dodrÏení souladu se zámûry 

SÚRAO), je zapojena i do dal‰ích technick˘ch jednání s Evropskou komisí v oblasti

nakládání s radioaktivními odpady a do jednání souvisejících s pfiípravou vstupu âR

do Evropské komise v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

Základním cílem aktivit v oblasti dvoustranné spolupráce je navazování pfiím˘ch

vztahÛ vÏdy tam, kde je patrna v˘hodnost takového vztahu, v optimálním pfiípadû

oboustranná. V roce 2001 podepsala SÚRAO dvoustrannou smlouvu s finskou spo-

leãností Posiva Oy, která umoÏÀuje budoucí oboustrannû v˘hodnou spolupráci a v˘-

mûnu poznatkÛ.



SÚRAO sledovala rovnûÏ ãinnost mezinárodní neziskové spoleãnosti PANGEA, kte-

rá byla zfiízena pro podporu moÏnosti vybudování mezinárodního úloÏi‰tû, které by

umoÏnilo pfiijetí vyhofielého jaderného paliva a ãásteãnû i vysoce aktivních odpadÛ

z celého svûta. Základní idea tohoto fie‰ení je nalezení geologicky jednoduché loka-

lity v aridní zónû a politicky stabilním státû a tím dosaÏení vysoké míry dlouhodobé

bezpeãnosti a nízké ceny hlubinného úloÏi‰tû. Vytipovány byly oblasti v Austrálii, âí-

nû, Argentinû a Jihoafrické republice. V Ïádné z tûchto zemí v‰ak tato idea zatím

nemá podporu vládních institucí, ale nachází podporu zejména v podnikatelské sféfie.

Zabezpeãování a kontrola jakosti

SÚRAO má vytvofien a udrÏuje systém jakosti pro zaji‰tûní vlast-

ních úkolÛ. Tento systém je vybudován v souladu s poÏadavky

pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ (atomov˘ zákon a vyhlá‰ka SÚJB

ã. 214/1997 Sb., o zabezpeãování jakosti pfii ãinnostech souvise-

jících s vyuÏíváním jaderné energie a ãinnostech vedoucích

k ozáfiení a o stanovení kritérií pro zafiazení a rozdûlení vybra-

n˘ch zafiízení do bezpeãnostních tfiíd). TûÏi‰tûm ãinností pfii za-

bezpeãování jakosti v roce 2001 byla údrÏba a pfiizpÛsobení

systému jakosti konkrétním podmínkám na jednotliv˘ch pracovi‰-

tích. 

V rámci dodrÏování poÏadavkÛ jakosti bylo mj. zaji‰tûno metrolo-

gické ovûfiení pfiístrojÛ pouÏívan˘ch pfii kontrole dozimetrick˘ch

veliãin pfii pfiejímce radioaktivních odpadÛ do úloÏi‰È a pfii sledo-

vání ozáfiení osob. V rámci systému kontroly vlastností radioaktivních odpadÛ pfii

pfiejímce byly na pracovi‰tích pÛvodcÛ ovûfiovány údaje deklarované pÛvodcem

v prÛvodních listech radioaktivních odpadÛ.

Povolovací fiízení

SÚRAO pfiedloÏila v roce 2001 Státnímu úfiadu pro jadernou bezpeãnost návrh opti-

malizovan˘ch LimitÛ a podmínek bezpeãného provozu úloÏi‰tû radioaktivních odpa-

dÛ Dukovany vãetnû Podmínek pfiijatelnosti, navrÏen˘ch na základû bezpeãnost-

ních rozborÛ. Dokument byl Státním úfiadem pro jadernou bezpeãnost schválen

a nabyl platnosti 1. 11. 2001. 

SÚRAO zaji‰Èuje provedení bezpeãnostních rozborÛ a podpÛrn˘ch technick˘ch pra-

cí pro úloÏi‰tû Richard. Po dokonãení bezpeãnostních rozborÛ v roce 2002 SÚRAO

vypracuje návrh na uzavírání jednotliv˘ch komor úloÏi‰tû a budou optimalizovány li-

mity a podmínky bezpeãného provozu. 
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Bezpeãnostní rozbory úloÏi‰tû Bratrství budou dokonãeny v roce 2002. Na základû

tûchto rozborÛ SÚRAO navrhne fie‰ení provozních podmínek pracovi‰tû. V souvis-

losti s technick˘mi pracemi provádûn˘mi na úloÏi‰ti Bratrství SÚRAO zajistila na zá-

kladû povolení Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost zpfiístupnûní nûkter˘ch

uzavfien˘ch komor.

V prÛbûhu roku 2001 probûhlo na zafiízeních provozovan˘ch SÚRAO osm kontrol

Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost, t˘kajících se dodrÏování pfiejímacích pod-

mínek a evidence radioaktivních odpadÛ, programu monitorování, havarijní pfiipra-

venosti a plnûní podmínek protokolÛ Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost.

Státní úfiad pro jadernou bezpeãnost v prÛbûhu kontrol nezjistil skuteãnosti, které by

byly v rozporu s ustanovením vyhlá‰ky SÚJB ã. 184/1997 Sb. 

Personální, materiální a technické zabezpeãení

V roce 2001 do‰lo k doplnûní poãetního stavu pro zaji‰tûní plnûní

úkolÛ SÚRAO. Celkem mûla SÚRAO v uplynulém roce 32 syste-

mizovan˘ch míst, zahrnujících i místa pro zaji‰tûní fyzické ochra-

ny úloÏi‰È Richard a Bratrství. 

Pracovníci SÚRAO byli prÛbûÏnû ‰koleni a úãastnili se cviãení

v souladu s obecnû závazn˘mi pfiedpisy. Prostfiednictvím odbor-

nû zpÛsobilé osoby plní SÚRAO povinnosti z oblasti bezpeãnosti

a ochrany zdraví pfii práci a poÏární ochrany, dané zejména zá-

koníkem práce (zákon ã. 65/1965 Sb.) a zákonem o poÏární

ochranû (zákon ã.133/1985 Sb.). Ve stanoven˘ch lhÛtách jsou

dále provádûny revize elektrick˘ch zdvihacích a plynov˘ch zafií-

zení, které pro SÚRAO revidují odbornû zpÛsobilé osoby. 

Od konce roku 2000 sídlí SÚRAO v rekonstruovan˘ch prostorách

v rozsahu jednoho patra, ãásti pfiízemí a suterénu v budovû

Ministerstva vnitra v DláÏdûné ulici ãp. 1004/6 v Praze 1. V prÛbû-

hu roku byly tyto prostory dále adaptovány pro potfieby SÚRAO.

Zejména byly zaji‰tûny prostory pro archiv, vyhovující poÏadav-

kÛm na archivaci dokumentace.

V prÛbûhu roku 2001 byla pro zaji‰tûní informaãních potfieb SÚRAO provedena ob-

nova poãítaãové sítû a to jak technick˘ch souãástí, tak i programového vybavení.

Novû pofiízené pracovní stanice a programy umoÏÀují nejen lep‰í správu v˘znam-

n˘ch informací (napfi. dat z monitorování), ale i dlouhodobou funkãnost a celkovou

stabilitu sítû.

Pro zaji‰tûní své ãinnosti je SÚRAO v potfiebném rozsahu vybavena kanceláfiskou

technikou i dopravními prostfiedky.



Hospodafiení SÚRAO

âinnosti SÚRAO jsou financovány z prostfiedkÛ jaderného úãtu. Pfiíjmy jaderného

úãtu v roce 2001 tvofiily zejména odvody akciové spoleãnosti âEZ, stanovené nafií-

zením vlády ã. 224/1997 Sb., dotace ze státního rozpoãtu na nakládání s radioaktiv-

ními odpady uloÏen˘mi pfied nabytím úãinnosti atomového zákona (podle § 28 odst.

1 zákona) a v˘nosy z finanãního investování prostfiedkÛ jaderného úãtu. Podrobné

informace o jaderném úãtu jsou souãástí zprávy Ministerstva financí  o státním zá-

vûreãném úãtu.

SÚRAO vykonává právo hospodafiení s majetkem státu a úãtuje o nûm ve svém

úãetnictví podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a podle opatfiení Ministerstva

financí ã. j. V/20530/1992, kter˘m se stanoví úãtová osnova pro rozpoãtové a pfiís-

pûvkové organizace. Rozpoãet SÚRAO se sestavuje dle rozpoãtové skladby stano-

vené opatfiením Ministerstva financí ã.j. 111/74200/97 ve znûní pozdûj‰ích opatfiení

Ministerstva financí.

SÚRAO nemá vlastní majetek, neodepisuje investiãní majetek, netvofií rezervy, není

plátcem danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob ve smyslu §18, odstavec 2, písmeno c) zá-

kona ã. 586/1992 Sb., o dani z pfiíjmu, ani plátcem danû z pfiidané hodnoty, netvofií

zisk a ke konci roku odvádí ve‰keré pfiíjmy za sluÏby poskytované pÛvodcÛm radio-

aktivních odpadÛ a nevyãerpané rozpoãtové prostfiedky s v˘jimkou zÛstatku FKSP

zpût na jadern˘ úãet.

Pozn.: PoloÏky 411 a 421 jsou dotace z jaderného úãtu, z toho poloÏka 4119 je do-

tací ze státního rozpoãtu. 
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Pfiehled ãerpání rozpoãtu v roce 2001 (agregované údaje v tisících Kã)
PoloÏka Název poloÏky Rozpoãet Rozpoãet Skuteãnost âerpání

po úpravû (%)

V¯DAJE

5 BûÏné v˘daje 52000 52000 51707 99,4

511 Platy zamûstnancÛ a ostatní platby za prov. práci 8770 8730 8726 100,0

5111 Platy zamûstnancÛ 8290 8253 8251 100,0

512 Pojistné placené zamûstnavatelem 2919 2911 2910 100,0

5342 Neinvestiãní pfievody FKSP 166 166 165 99,4

6 Kapitálové v˘daje 73000 73000 36781 50,4

61 Investiãní v˘daje 46000 46000 36781 80,0

6901 Rozpisové rezervy kapitálov˘ch v˘dajÛ 27000 27000 0 0,0

V˘daje celkem: 125000 125000 88488 70,8

P¤ÍJMY

2 NedaÀové pfiíjmy 0 0 499

411 Neinv. pfiijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû 52000 52000 51840 99,7

4119 Neinvestiãní pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu 15000 15000 12920 86,1

421 Invest. pfiijaté dotace od rozpoãtÛ centr. úrovnû 73000 73000 36779 50,4

Pfiíjmy celkem: 125000 125000 89118 71,3
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V˘dajová ãást rozpoãtu je rozdûlena na bûÏné v˘daje a kapitálové v˘daje. Do bûÏ-

n˘ch v˘dajÛ jsou kromû poloÏek uveden˘ch v závazn˘ch ukazatelích zahrnuty také

v˘daje na projekty technického rozvoje, nákup a spotfieba materiálu, sluÏby spojÛ,

sluÏby spojené s nájemn˘m, ‰kolení, poradenské sluÏby, cestovné, nákup externích

sluÏeb. Kapitálové v˘daje obsahují v˘daje na program v˘voje hlubinného úloÏi‰tû,

na rekonstrukce na úloÏi‰tích, investice do v˘poãetní techniky a dal‰í. Podrobné

ãerpání prostfiedkÛ rozpoãtu podle jednotliv˘ch poloÏek vãetnû komentáfie bylo

pfiedloÏeno Radû SÚRAO. 

Hodnocení roku 2001

V roce 2001 zajistila SÚRAO v souladu s pfiedmûtem své ãinnosti podle atomového

zákona bezpeãn˘ a plynul˘ provoz provozovan˘ch úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ.

Dále pokraãovala v Programu v˘voje hlubinného úloÏi‰tû pro zaji‰tûní budoucího

ukládání vysoce aktivních odpadÛ a vyhofielého jaderného paliva. Z hlediska zaji‰-

tûní efektivního a úãelného vynakládání finanãních prostfiedkÛ na externí subdodáv-

ky z rozpoãtu SÚRAO bylo postupováno podle zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání

vefiejn˘ch zakázek ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a vynaloÏené prostfiedky byly

úãelnû vyuÏity pro plnûní úkolÛ SÚRAO podle schváleného rozpoãtu a plánu ãinnosti.



Pozn.: Dle opatfiení MF â.j. 283/54 991/2001 byly penûÏní prostfiedky úãetnû patfiící do roku 2001, ale spotfie-

bované aÏ v lednu 2002, pfievedeny na úãet 245. Zde byly ãerpány a jejich zÛstatek v termínu odveden na ja-

dern˘ úãet. V uzávûrce se proto objevují jako nespotfiebované, vãetnû závazkÛ vÛãi dodavatelÛm.
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Rozvaha k 31. 12. 2001 (v tis. Kã)
AKTIVA stav k 1. 1. 2001 stav k 31. 12. 2001

A. Stálá aktiva 316 026 353 707

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 15 595 44 167

nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 0 21 346

software 2 223 2 223

drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 816 918

pofiízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 490 19 679

poskytnuté zálohy 6 066 0

2. Oprávky k nehmotnému majetku 0 0

3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 300 431 309 540

pozemky 4 725 4 740

budovy, haly a stavby 247 198 253 251

samostatné movité vûci 30 968 34 055

drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 3 303 4 475

pofiízení dlouhodobého hmotného majetku 14 238 13 020

poskytnuté zálohy 0 0

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0

B. ObûÏná aktiva 3 411 15 384

1. Zásoby 5 0

materiál 5 0

2. Pohledávky 3 328 441

pohledávky z obchodního styku 3 328 423

pohledávky ke sdruÏením 0 0

pohledávky za zamûstnanci 0 18

jiné pohledávky 0 0

3. Finanãní majetek 78 14 943

4. Prostfiedky rozpoãtového hospodafiení 0 0

5. Pfiechodné úãty aktivní 0 0

náklady pfií‰tích období 0 0

ÚHRN AKTIV 319 438 369 091

PASIVA

C. Vlastní zdroje krytí aktiv 319 165 353 986

1. Majetkové fondy 289 232 353 707

fond dlouhodobého majetku 289 232 353 707

2. Finanãní fondy 78 99

FKSP 78 99

3. Zvlá‰tní fondy organizaãních sloÏek státu 0 0

4. Zdroje krytí prostfiedkÛ rozpoãtového hospodafiení 0 0

5. Hospodáfisk˘ v˘sledek 29 855 180

saldo v˘dajÛ a nákladÛ 431 297 231

saldo pfiíjmÛ a v˘nosÛ -401 442 -51

D. Cizí zdroje 273 15 105

1. Rezervy 0 0

2. Dlouhodobé závazky 0 0

3. Krátkodobé závazky 273 15 105

závazky z obchodního styku 188 12 939

závazky ze sociálního zabezpeãení 85 528

ostatní závazky 0 1 638

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0 0

5. Pfiechodné úãty pasivní 0 0

ÚHRN PASIV 319 438 369 091
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V˘rok auditora

Vedení úãetnictví a úãetní uzávûrka SÚRAO byly v souladu s ustanovením § 30 atomového zá-

kona podrobeny externímu auditu, kter˘ provedla spoleãnost HLB Hayek spol. s r.o. - ãíslo li-

cence 29, auditor Ing. Jan ¤ehák, auditorské osvûdãení ã. 1692. Audit prokázal, Ïe vedení

úãetnictví a úãetní uzávûrka jsou v souladu s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. 

Zpráva o ovûfiení roãní úãetní závûrky

Správy úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ

DláÏdûná 6, Praha 1

k 31. 12. 2001 

Ovûfiení roãní úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ se

sídlem v Praze 1, DláÏdûná 6, IâO 66000769, provedla firma HLB HAYEK, spol. s r. o., ãlen

HLB International, Jindfii‰ská 5/901, Praha 1, ãíslo licence 29. Auditorem odpovûdn˘m za vy-

pracování zprávy je Ing. Jan ¤ehák, evid. ã. 1692. Zpráva je urãena pro Radu SÚRAO.

Provedli jsme audit úãetní závûrky organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È radioaktivních od-

padÛ k 31. prosinci 2001. Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn˘ fieditel organizace. Na‰í

úlohou je vydat na základû auditu v˘rok k této úãetní závûrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s auditorsk˘mi smûrnicemi Komory

auditorÛ âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak,

aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedené ovûfiení úplnosti a prÛkaznosti ãástek a infor-

mací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti

úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch úãetní jednotkou a zhodnocení celkové

prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘ pod-

klad pro vydání v˘roku.

V˘rok auditora:

Podle na‰eho názoru roãní úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech

aktiva, závazky, vlastní zdroje krytí a finanãní situaci organizaãní sloÏky státu Správa úloÏi‰È

radioaktivních odpadÛ k 31. prosinci 2001 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi

pfiedpisy âeské republiky. 

V Praze 8. února 2002

HLB Hayek spol. s r.o. Ing. Jan ¤ehák

ãíslo licence 29 auditorské osvûdãení ã. 1692



Organizaãní schéma
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Oddûlení 

ekonomiky a správy

Oddûlení pfiípravy hlubinného 

úloÏi‰tû vysoce aktivních odpadÛ 

a vyhofielého jaderného paliva

Oddûlení bezpeãnosti

a povolovacích fiízení

Kanceláfi

fieditele

Oddûlení provozu úloÏi‰È nízko 

a stfiednû aktivních odpadÛ

Obsluha úloÏi‰tû

Dukovany

Rada SÚRAO¤editel

Obsluha úloÏi‰È

Richard a Bratrství

Ostraha úloÏi‰È

Richard a Bratrství
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Kontakty

Vedení SÚRAO

Ing. Vítûzslav Duda, MBA

fieditel  

e-mail: duda@rawra.cz 

tel: 02/214 215 26

Ing. Jifií Faltejsek 

zástupce fieditele 

vedoucí oddûlení provozu úloÏi‰È

e-mail: faltejsek@rawra.cz

tel: 02/214 215 27

Ing. Milo‰ JanÛ 

vedoucí specialista 

pro provoz a báÀskou bezpeãnost 

e-mail: janu@rawra.cz 

tel: 02/214 215 22 

Ing. SoÀa Konopásková, CSc.

vedoucí oddûlení bezpeãnosti 

a povolovacích fiízení

e-mail: konopaskova@rawra.cz

tel: 02/214 215 18

Dal‰í kontakt:

Ivana Kédlová

asistentka fieditele  

e-mail: kedlova@rawra.cz

tel: 02/214 215 11

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ 

Richard

Na Bídnici 2 

412 01 Litomûfiice

Ing. Václav Trhlík

správce úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

Richard a pracovi‰tû Bratrství

e-mail: trhlik@rawra.cz

tel: 0416/72 44 56, 0416/72 44 51

Ing. Miroslav Kuãerka 

vedoucí specialista 

pro technickou podporu 

e-mail: kucerka@rawra.cz 

tel: 02/214 215 28 

Ing. Lumír Nachmilner, CSc. 

vedoucí oddûlení pfiípravy 

hlubinného úloÏi‰tû

e-mail: nachmilner@rawra.cz 

tel: 02/214 215 19

Ing. Otto Münch

vedoucí oddûlení ekonomiky a správy

e-mail: munch@rawra.cz

tel: 02/214 215 30

Ing. Vûra ·umberová

vedoucí specialista 

pro komunikaci a vnûj‰í vztahy

e-mail: sumberova@rawra.cz 

tel: 02/214 215 20

ÚloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ

Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

675 52 Dukovany

Ludvík ·indeláfi

správce úloÏi‰tû radioaktivních 

odpadÛ Dukovany

e-mail: sindelar@rawra.cz

tel: 0618/81 29 99



V roce 2002 vydala SÚRAO

Produkce, grafická úprava a v˘roba KUKLIK
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