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DEAR READERS, 
I am very pleased to be able to present the activities of the 

Czech Radioactive Waste Repository Authority (SÚRAO) in 

this issue of the Tunel expert journal.

SÚRAO is a state technical organisation that is searching 

for safe solutions to the disposal of radioactive waste. 

Our mission is to ensure the safe disposal of current and 

future radioactive waste in accordance with nuclear safety 

requirements. As in many other countries, radioactive waste 

already exists in the Czech Republic and will continue to 

be generated in the future. Therefore, it is important that we 

approach this issue in a responsible and open manner.

One of our most important responsibilities concerns the operation of 

the country’s three currently operational radioactive waste repositories 

– Bratrství in Jáchymov, Richard in Litoměřice and Dukovany. These 

repositories serve for the disposal of low- and intermediate-level waste 

resulting from the use of radioactive substances in the industry, healthcare 

and research sectors as well as via the operation of the Czech Republic’s 

two nuclear power plants. The waste includes, for example, old protective 

clothing, discarded laboratory equipment, old fi re alarms, etc. These 

types of material have been safely disposed of in the Czech Republic for 

more than 50 years.

The disposal of radioactive waste is an extremely complex process, 

concerning which SÚRAO has developed a strictly controlled and unifi ed 

system that covers, for example, the acceptance and recording of waste 

and the continuous monitoring of its three repositories. In addition, 

extensive reconstruction is planned at the Richard repository that will 

signifi cantly speed up the waste disposal package acceptance procedure 

and enhance the disposal capacity.

We are also responsible for the development of the future Czech deep 

geological repository. This sophisticated and complex facility will serve 

for the disposal of spent fuel from nuclear power plants and high-level 

radioactive waste. The research and development concerning this project 

has intensifi ed in recent years.

Our expert teams are very active in the fi eld of scientifi c research and 

we enjoy active participation in dozens of domestic and international 

projects related to nuclear waste disposal issues. SÚRAO researchers, 

together with various external research organisations, are currently 

addressing issues such as the assessment of the safety of the future deep 

geological repository, the testing of materials for the construction of 

waste disposal packages, the behaviour of rock masses under various 

conditions, changes in the properties of bentonite and many other related 

topics.

We also operate the Bukov Underground Research Facility which is 

located at a depth of approximately 600 metres below the earth’s surface, 

i.e. approximately at the depth envisaged for the future construction of 

the deep geological repository. The experiments currently underway at 

the Bukov facility are providing both valuable data on the behaviour 

of engineered barriers and the rock massif and the various processes 

that occur at such depths beneath the surface, especially with concern 

to the technical feasibility of the future repository, and the essential 

information on geological and hydrological conditions required for the 

testing of a wide range of technological methods and 

approaches.

More information on our various research projects 

is provided in this issue of Tunel. I am convinced that 

we will continue to maintain the high quality of the 

research we are conducting in the years to come with 

the invaluable assistance of Czech experts in the fi eld 

of tunnelling.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
jsem velice potěšen, že vám mohu v tomto vydání od-

borného časopisu Tunel představit činnost Správy úlo-

žišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

SÚRAO je technická státní organizace, která hledá 

bezpečná řešení pro budoucí generace v oblasti ukládá-

ní radioaktivních odpadů. Naším posláním je zajišťovat 

bezpečné ukládání radioaktivních odpadů, dosud vypro-

dukovaných i budoucích, v souladu s požadavky na ja-

dernou bezpečnost. Radioaktivní odpady v České repub-

lice, stejně jako v jakékoli jiné zemi, vznikaly, vznikají a vznikat 

budou. A je zodpovědné se o ně postarat.

Klíčovou součástí naší činnosti je zajišťování provozu úložišť ra-

dioaktivních odpadů. SÚRAO v současné době provozuje tři úlo-

žiště – Bratrství v Jáchymově, Richard v Litoměřicích a úložiště 

Dukovany. Tato úložiště jsou určena k ukončení životního cyklu 

nízko- a středněaktivních odpadů, pocházejících z využití radioak-

tivních látek v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu a také z provo-

zu jaderných elektráren. Jedná se například o použité pracovní odě-

vy, vyřazené laboratorní přístroje, staré požární hlásiče atd. Tento 

typ materiálu se ukládá již více než 50 let.

Veškeré činnosti SÚRAO související s ukládáním RAO jsou 

nesmírně komplexní. Pro perfektní uložení jsme vyvinuli přísný 

a jednotný systém, zahrnující například přejímky, evidenci či mo-

nitorování úložišť. Navíc jsme připravili rozsáhlou rekonstrukci 

úložiště Richard, která výrazně urychlí přejímku obalových soubo-

rů a zvýší ukládací kapacity.

Mezi naše hlavní činnosti rovněž patří příprava budoucího hlu-

binného úložiště. Jedná se o velice sofi stikované zařízení, které 

bude sloužit k uložení použitého paliva z jaderných elektráren a vy-

sokoaktivních odpadů. Obzvlášť v posledních letech se příprava 

tohoto projektu velmi zintenzivnila. 

Naše expertní týmy jsou velmi aktivní i na poli vědy. Účastníme 

se desítek domácích i mezinárodních projektů týkajících se této 

problematiky. Vědci SÚRAO řeší společně s dalšími týmy napří-

klad otázky hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště, testování 

materiálů pro konstrukci obalových souborů, chování horninového 

masivu v různých podmínkách, změny vlastností bentonitu a desít-

ky dalších specifi ckých parametrů.

Rovněž provozujeme podzemní výzkumné pracoviště na Buko-

vě. Laboratoř se nachází v hloubce zhruba 600 metrů pod povr-

chem, tedy přibližně v takové úrovni, v jaké je do budoucna plá-

nováno hlubinné úložiště. Provádíme zde experimenty a měření, 

z nichž získáváme cenná data o chování inženýrských bariér, hor-

nin a dalších procesech probíhajících ve velkých hloubkách, a to 

právě s ohledem na technickou proveditelnost budoucího úložiště. 

PVP Bukov přináší velmi cenné informace například o geologii 

či hydrologických podmínkách a umožňuje rovněž otestovat řadu 

technologických řešení.

Více o některých našich projektech se můžete dočíst právě 

v tomto vydání. Jsem přesvědčen, že se nám 

podaří udržet vysokou kvalitu těchto odborných 

projektů i v letech budoucích a že budeme moci 

i nadále využívat kvalitních českých expertů 

v oblasti tunelářství. Všem čtenářům přeji mno-

ho úspěchů.
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