
            Nechceme hlubinné úložiště! 

Vážení spoluobčané, 

v naší lokalitě zvané Horka, zahrnující obce Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavici, Oslavičku, Osové, Rohy, Rudíkov 

a Vlčatín, působí od roku 2003 spolek Zdravý domov Vysočina, který vznikl jako reakce na záměr vybudovat ve 

velmi těsné blízkosti našich domovů hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů. Po několikaletém úsilí 

zorientovat se v informacích o záměrech Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která přes 

proklamovanou transparentnost vede víceméně pouze propagandu, bohužel ani zdaleka nejsou rozptýleny naše 

obavy, že připravované úložiště může natrvalo zničit naše životní prostředí a v důsledku přispět až k zániku 

našich vesnic a komunit!  

CO  A JAK MÁ BÝT SKLÁDKOVÁNO? 

• VYSOCERADIOAKTIVNÍ „VYHOŘELÉ“ JADERNÉ PALIVO (ve skutečnosti je využito jen z cca 5 - 7%), které 

SÚRAO hodlá zabetonovat pod zemi BEZ MOŽNOSTI VYJMUTÍ I BEZ JAKÉKOLIV KONTROLY! 

• TENTO „ODPAD“ BUDE SMRTELNĚ NEBEZPEČNÝ PO DOBU NEPŘEDSTAVITELNÝCH TISÍCŮ LET! 

• ODPADY JEN Z ČR? Úložiště je výrazně předimenzované, a to i po zohlednění plánovaných dostaveb 

obou jaderných elektráren. SÚRAO ovšem sdělilo, že jej bude moci ještě ZDVOJNÁSOBIT FORMOU 

DALŠÍHO PODZEMNÍHO PODLAŽÍ! Zastánci úložiště šíří dezinformaci v tom smyslu, že mezinárodní 

dohody zakazují vývoz radioaktivních odpadů – není tomu tak! 

• Argumentace RADĚJI ODPAD POD ZEMÍ NEŽ NA POVRCHU U ELEKTRÁREN NENÍ RELEVANTNÍ, protože 

vyhořelé jaderné palivo se ve své nejnebezpečnější fázi bude muset i nadále roky dochlazovat 

v bazénech u jaderných elektráren, než jej vůbec bude možno uložit pod zemí!  

BEZPEČNOST ULOŽENÍ V ZEMI? 

• Navržený systém prozatím NEFUNGUJE NIKDE NA SVĚTĚ! 

• V pokročilé fázi je příprava hlubinného úložiště ve Švédsku, které je SÚRAEM často zmiňováno jako vzor. 

Nyní však ve Švédsku řeší skandál ohledně snahy utajit vyjádření inženýra, který je přímo odpovědný za 

posouzení dlouhodobé bezpečnosti systému, který vyjádřil VÁŽNÉ OBAVY OHLEDNĚ TRVANLIVOSTI 

MĚDĚNÝCH KONTEJNERŮ, V NICHŽ MÁ BÝT PALIVOVÝ ODPAD SKLADOVÁN! ČEHO SE ASI DOČKÁME U 

NÁS? 

• Masa horniny má pomoci chladit zbytkové teplo úložných kontejnerů, ale stále nejsou dořešeny ani 

interakce horniny-bentonitu-obalového materiálu (zkoumá se v lokalitě Bukov za stovky milionů korun, 

ovšem ve zcela odlišném horninovém prostředí!). Nedostalo se nám ani relevantní odpověď na dotaz, 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ PŘEHŘÁTÍ KONTEJNERŮ? Podle SÚRAO k tomu prý nemůže dojít... 

• V Německu nastala HAVÁRIE SKLADU NÍZKO A STĚDNĚRADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ v bývalém 

hlubinném dole již PO 40 LETECH!  A přes nesrovnatelně nižší nebezpečnost těchto odpadů má 

Německo obrovský problém, jak volně uložené kontejnery dostat z dolu a havárii sanovat. 

• SÚRAEM prezentovaná KRITÉRIA výběru lokality JSOU OHLEDNĚ GEOLOGICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍLIŠ 

OBECNÁ A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ SKUTEČNĚ RELEVANTNÍ A PŘESNÉ HODNOTY, které by měly zaručit 

bezpečnost. Navíc, s ohledem na koncipování kritérií, se zdá, že ve skutečnosti mohou mít větší váhu 

kritéria ekonomická. SÚRAO ovšem hodlá VYBRAT LOKALITY BEZ JAKÉKOLIV VEŘEJNÉ KONTROLY! 

BEZPEČNOST NA POVRCHU? 

• ČASTÉ TRANSPORTY znamenají VELKÉ RIZIKO HAVÁRIE.  

• PŘEBALOVÁNÍ JADERNÉHO MATERIÁLU, nejnebezpečnější a nejrizikovější část manipulace s jaderným 

odpadem, MÁ BÝT PROVÁDĚNO NA MÍSTĚ ÚLOŽIŠTĚ v tzv. „horké komoře“! 

• Riziko TERORISTICKÉHO ÚTOKU může nastat jak při transportu, tak i na vlastním úložišti. 
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BUDOVÁNÍ STAVBY? 

• OBROVSKÝ HLUBINNÝ DŮL = HLUK, PRACH, TĚŽKÁ DOPRAVA PO DOBU DESÍTEK LET! Je plánováno 

vytěžení 3 milionů kubíků horniny! 

• NASTANE MANIPULACE S HORNINOU S VYSOKOU PŘIROZENOU RADIOAKTIVITOU A VYSOKÝM 

OBSAHEM RADONU – je možné zvýšené uvolňování radioaktivních materiálů z podloží. 

VODA V REGIONU? 

• HROZÍ TRVALÉ NARUŠENÍ KOLOBĚHU SPODNÍCH VOD, A TEDY PRÁZDNÉ STUDNY, VRTY I MOŽNÝ 

ÚBYTEK VODY V KRAJINĚ! 

SOCIÁLNÍ DOPADY V REGIONU? 

• Lze očekávat příliv cizích turnusových pracovníků.  BUDE U NÁS I NADÁLE BEZPEČNO? 

• NATRVALO SE ZNEHODNOTÍ NAŠE DOMY I POZEMKY! Zájem bydlet v lokalitě bude minimální, nebo 

žádný. Nabízí se i možnost skupování nemovitostí spekulanty pro sociální bydlení a vznik vyloučených 

lokalit. 

• BUDOU PRODEJNÉ VÝROBKY MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ? BUDE SE U NÁS CHTÍT NĚKDO REKREOVAT? Jaký 

další psychologický dopad přinese úložiště? 

• VZNIKNE OCHRANNÉ PÁSMO (možná i vojensky střežené?)! 

KDY TO MÁ NASTAT? 

• JIŽ LETOS SE MÁ ZÚŽIT VÝBĚR LOKALIT Z 9 NA 4!!! 

• FINÁLNÍ LOKALITA A JEDNA ZÁLOŽNÍ MAJÍ BÝT VYBRÁNY ZA 3-6 LET (2022-2025) 

• STAVBA TEDY MŮŽE ZAČÍT UŽ PO ROCE 2025 (ZA NECELÝCH 7 LET!!!) a navážení smrtelně 

nebezpečných odpadů pak za 47 let (od r. 2065)!!! 

Vážení spoluobčané, 

Vysočina byla osídlena jako jedno z posledních míst České republiky. Lidé zde odjakživa měli tvrdé podmínky 

pro přežití, a o to více jsou dnes s touto krajinou svázáni. Hlubinné jaderné úložiště jednoznačně změní 

identitu našeho domova. Lidé budou na krajinu nahlížet jinak, bude se zde skrývat něco velmi nebezpečného, 

nevyzpytatelného. A možná zde lidé nebudou chtít žít. 

Veškerá hrozící rizika jsou natolik závažná, že mohou ohrozit životy nás i našich blízkých. To nestojí za žádné 

peníze, i kdyby jich stát prostřednictvím Správy úložišť jaderných odpadů nabízel sebevíc. Bohužel jsme se 

opakovaně přesvědčili, že náš stát s námi prostřednictvím svých orgánů nehraje rovnou hru, že chce jen 

prosadit své.   

Opravdu věříte tomu, že se bude rozhodovat podle bezpečnosti lokality? 

Neobáváte se toho, že jde o jeden velký experiment, který nejspíš neskončí dobře? 

Kdo to pak odnese? Ti, kteří jej vymysleli, nebo ti, kteří si nechají hlubinné úložiště v místě svých domovů 

vybudovat? 

Spolek Zdravý domov Vysočina, společně s obcemi naší lokality, je otevřený všem spoluobčanům, 

kterým není osud naší krajiny lhostejný. Chceme aktivně bojovat proti úmyslu vybudovat úložiště 

jaderného odpadu v našem kraji. A budeme  rádi, když se k nám v tomto boji přidáte a když společně 

s námi řeknete tomuto šílenému nápadu jasné NE, MY TADY ÚLOŽIŠTĚ NECHCEME ! 

Spolek Zdravý domov Vysočina (www.zdravydomovvysocina.cz), Obec Oslavička 

http://www.zdravydomovvysocina.cz/

