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Povolení

V roce 2012 byl pro potřeby stávajícího dočasného areálu 
a také pro případnou realizaci centrálního skladu vybudován 
bazén požární vody. Dočasný areál, který je v současné době 
v lokalitě Skalka v provozu, slouží k pokračování dlouhodobé-
ho sledování chování skalního masívu. 
O nakládání s použitým jaderným palivem se dozvíte více na 
www.cez.cz.

Hlubinné úložiště
V současné době probíhá proces hledání vhodné lokality pro 
umístění hlubinného úložiště, kam se skladované použité palivo 
přemístí po jeho prohlášení za odpad. Státní organizace Správa 
úložišť radioaktivních odpadů v současné době vybírá vhodnou 
lokalitu a vyvíjí technologii pro ukládání. 
Zahájení provozu se plánuje na rok 2065. Podrobnější informace 
o přípravě hlubinného úložiště najdete na www.surao.cz.

Možnost exkurze na Skalce

Energoprůzkum | Praha s. r. o. | tel: 601 349 549 (každou středu)

Exkurzi je třeba objednat vždy 3 týdny předem. 
Skupina může mít minimálně 10 a maximálně 40 osob.

Možnost exkurze v jaderných elektrárnách

Informační centrum JE Dukovany
tel: 561 105 519 | e-mail: infocentrum.edu@cez.cz

Informační centrum JE Temelín
tel: 381 102 639 | e-mail: infocentrum.ete@cez.cz
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Skalka patří mezi nejvhodnější 
lokality pro podzemní variantu 
dočasného skladu použitého 
paliva z českých jaderných 
elektráren. 

Jaderná energetika má oproti klasické, založené na spalování 

musí být převezeno na přepracování nebo další uskladnění.

Vláda ČR svým usnesením č. 121/97 potvrdila doporučení MŽP 
stavět přednostně sklady použitého jaderného paliva v lokalitách 

Skalka je pro ČEZ, a. s., záložní skladovací kapacitou.

Umístění 

jízdné lesní komunikace). Podzemní stavba by měla být vyražena 

Průzkum

s. r. o., podrobný projekt průzkumných geologických prací včetně 
nezbytných doprovodných zkoušek pro 

Technologie
Sklad použitého jaderného paliva Skalka by byl suchým kontej-

ních tunelech by se skladovaly kovové kontejnery (obalové 

nevratně do trvalého úložiště. Ke skladování použitého paliva 
se předpokládá užít kontejnerů transportně-skladovacích. Ty 

nebylo nutné palivo překládat, ale okamžitě ho převézt bez 
hnologicky náročných překládacích 

manipulací. Doprava do skladu bude zajišťována speciálním 
vagonem, kontejnery budou mít licenci SÚJB pro přepravu 
a skladování a jejich životnost bude minimálně 60 let.

Proces EIA

na životní prostředí byla lokalita Skalka podrobena tomuto pro-

vlivu na životní prostř

nému připomínkování. Na defi nitivní verzi této dokumentace, re-
ených orgánů státní správy, 

příslušných obcí, veřejnosti, občans

ben veřejnému projednání. Ačkoli závěry všech těchto kroků byly 

Záložní lokalita zajišťuje bezpečnost provozu jaderných elektráren 

rozhodnout provozovatel.

 model povrchového areálu skladu

 kontejner CASTOR


