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INTRODUCTION

One of the key activities of the Czech Radioactive Waste Repository 

Authority (SÚRAO) concerns the development of the country’s deep 

geological repository (DGR), which will serve for the disposal of 

that radioactive waste that cannot be disposed of in surface or near-

surface repositories. It is anticipated that the Czech DGR will be built 

in a crystalline rock environment (igneous or metamorphic rocks) at 

a depth of around 500m below the surface. The determination of the 

fi nal technical design of the DGR is currently in the development 

phase and is based on a multi-barrier concept that includes a system 

of engineered barriers. The DGR will serve for the disposal of spent 

nuclear fuel emplaced in metal waste disposal packages (WDP). It 

is currently thought that the WDP will include carbon (outer casing) 

and stainless steel (inner casing) components. It is planned that other 

high-level waste destined for disposal in the DGR will be emplaced 

in concrete-based WDPs. The WDPs will be inserted into vertical 

or horizontal large-profi le boreholes and surrounded by a layer of 

bentonite. Moreover, it is planned that bentonite will also be used 

as the fi lling material for the service and access underground areas 

that will be sealed following the end of the disposal phase. Since 

it is expected that Czech bentonites will be used for this purpose, 

various materials extracted from Czech deposits have been subjected 

to extensive testing over recent years as part of the SÚRAO research 

programme.

A systematic process is currently underway concerning the 

selection and assessment of candidate sites for the construction of 

the Czech DGR, which includes detailed research and investigation 

ÚVOD 

Jednou z klíčových činností Správy úložišť radioaktivních od-

padů (SÚRAO) je projekt hlubinného úložiště (HÚ), které bude 

sloužit pro uložení všech radioaktivních odpadů, jež není možné 

uložit do povrchových a přípovrchových úložišť. České HÚ má 

být zbudováno v horninovém prostředí krystalinika (vyvřelé nebo 

přeměněné horniny) v hloubce okolo 500 m pod povrchem. Tech-

nické řešení je stále ve fázi vývoje a je založeno na multibariéro-

vém konceptu, který zahrnuje systém inženýrských bariér. HÚ 

bude obsahovat vyhořelé jaderné palivo umístěné do ukládacího 

obalového souboru (UOS) z kovových materiálů. Aktuálně se uva-

žuje, že UOS by měl obsahovat části z uhlíkové (pro vnější plášť) 

a nerezové oceli (vnitřní pouzdro). Ostatní vysokoaktivní odpa-

dy určené pro uložení v HÚ by měly být umístěny do obalového 

souboru na bázi betonu. UOS budou usazeny do svislých nebo 

horizontálních velkoprofi lových vrtů, ve kterých budou obklope-

ny vrstvou bentonitu. Bentonit by měl být dále použit i jako výpl-

ňový materiál pro obslužné a přístupové podzemní prostory, které 

budou po skončení procesu ukládání zatěsněny. Pro tyto účely se 

zvažuje použití českých bentonitů, proto je materiál z českých lo-

žisek dlouhodobě a extenzivně testován ve výzkumném programu 

SÚRAO.

Aktuálně probíhá systematický proces výběru a hodnocení kan-

didátních lokalit pro umístění HÚ. Proces zahrnuje detailní prů-

zkum a výzkum pro ověření možností vybudovat HÚ na devíti 

kandidátních lokalitách. Program uvažuje, že počet kandidátních 

lokalit bude postupně redukován, nejprve na čtyři lokality (ve 
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work aimed at verifying the potential for the construction of 

the DGR at nine candidate sites. The development programme 

anticipates that the number of candidate sites will be reduced fi rst 

to four sites (where investigation work will continue, e.g. with the 

drilling of deep boreholes) and, subsequently, to two suitable sites. 

All the candidate sites are located in rocks of the Bohemian Massif 

crystalline complex (Fig. 1).

The Czech DGR project includes a comprehensive programme 

designed so as to determine the various input materials necessary 

for the fi nal design of the facility and the demonstration of the 

safety and feasibility of the selected DGR concept. Much of the data 

required for DGR development purposes can only be obtained from 

the real rock environment involving the use of underground research 

facilities/laboratories. Currently, underground facilities in the Czech 

Republic located in environments that correspond to those anticipated 

in the Czech DGR concept, i.e. in crystalline rocks, are being used 

for research, development and demonstration (RD&D) purposes. 

Moreover, SÚRAO is also extensively involved in a number of 

research projects underway in foreign underground facilities. While 

in the past, SÚRAO provi ded support for research conducted in the 

Bedřichov tunnel, and the Josef underground laboratory is available 

for research under specifi c conditions, since 2017 most of SÚRAO’s 

experimental programme, particularly in-situ experimentation, has 

been conducted at the Bukov Underground Research Facility (URF).

This article presents an overview of operational underground 

laboratories located in crystalline rocks both in the Czech Republic 

and abroad, as well as up-to-date information on research supported 

kterých budou pokračovat průzkumné práce, např. za pomoci hlu-

binných vrtů), a poté na dvě vhodné lokality. Všechny kandidát-

ní lokality se nacházejí v horninách krystalinika Českého masivu 

(obr. 1).

Projekt českého HÚ zahrnuje obsáhlý program určený pro získání 

vstupních podkladů nezbytných pro návrh a prokázání bezpečnosti 

a proveditelnosti zvoleného konceptu HÚ. Některá data pro potřeby 

vývoje HÚ lze získat pouze v reálném horninovém prostředí a pro 

tyto účely jsou využívána podzemní výzkumná pracoviště/labora-

toře. Pro výzkumné, vývojové a demonstrační (RD&D) aktivity je 

možné využít v České republice podzemní pracoviště nacházející se 

v prostředí odpovídajícím českému konceptu HÚ, tedy v horninách 

krystalinika. Další možností je participace na projektech v zahra-

ničních podzemních pracovištích. V minulosti SÚRAO podporo-

vala výzkumné činnosti v tunelu Bedřichov, dále lze za určitých 

podmínek využít podzemní laboratoř Josef a od roku 2017 probí-

há experimentální program v Podzemním výzkumném pracovišti 

(PVP) Bukov, kam je nově směrována většina výzkumných aktivit 

zahrnujících in-situ experimenty.

Tento článek obsahuje přehled provozovaných podzemních labo-

ratoří v krystalinických horninách ve světě, aktuální informace 

o činnostech podporovaných SÚRAO v rámci programu přípravy 

HÚ v českých podzemních výzkumných pracovištích. Dále jsou 

zde představeny hlavní činnosti v PVP Bukov a uvedeny přínosy 

aktivit pro proces přípravy HÚ.

Obr. 1 Schematická geologická mapa Českého masivu s vyznačením kandidátních lokalit pro umístění HÚ a podzemních laboratoří
Fig. 1 Schematic geological map of the Bohemian Massif showing candidate sites for the construction of the DGR and underground laboratories

Bedřichov

Josef

Bukov

Praha

Brno

Český masiv Bohemian massif

plutonické horniny (nerozlišeno) 
plutonic rocks (undiferentiated)

výše-metamorfované jednotky 
high-grade metamorfi c units

níže-metamorfované jednotky
low-grade metamorfi c units

deformované sedimentární sekvence 
deformed sedimetary sequences

platformní pokryvné jednotky 
younger sedimentary sequences

jaderná elektrárna nuclear power plant

kandidátní lokalita candidate locality

laboratoř laboratory

M
or

av
os

ile
zik

um
 M

or
av

os
ile

sia
n 

zo
ne

Saxothuringikum
 Saxothuringian zone

Západní Sudety W
estern Sudetes

Saxothuringikum Saxothuringian zone

Variscidy 

European Variscides

Moldanubikum Moldanubium zone

Tepelsko-barrandienská oblast Teplá-Barrandian zone



46

29. ročník - č. 1/2020

by SÚRAO with respect to the DGR development programme at 

Czech underground research facilities. Furthermore, the article 

presents the main research projects underway at the Bukov URF and 

the benefi ts of the research for the DGR development process.

UNDERGROUND LABORATORIES IN THE CZECH 
REPUBLIC AND ABROAD

Underground laboratories/facilities (referred to as URLs – under-

ground research laboratories and URFs – underground research 

facilities), which are in operation in a number of countries in 

connection with DGR construction, serve for RD&D purposes 

related, for example, to the characterisation of potential DGR 

sites, the research of the related technology and the demonstration 

of technical preparedness (NEA-OECD, 2013). More specifi cally, 

such laboratories are used to develop methodologies for the detailed 

description of the rock environment, the assessment of feasibility and 

the optimisation of individual sections of the repository. The research 

contributes to improving the understanding of the processes that can 

be expected to occur both in the rock massif and the engineered 

barriers. The data obtained from in-situ measurements serves to 

reduce the uncertainty of the mathematical models constructed 

for the demonstration of the safety of the DGR concept. Further, 

such research serves to enhance the level of public credibility and 

opportunities to participate in prestigious international projects. 

Finally, such laboratories provide for the training of experts in the 

relevant areas of expertise.

Underground laboratories can be divided into two basic types. 

The fi rst type consists of site-specifi c laboratories that are located 

near the future DGR site in the target rock formation, the purpose 

PODZEMNÍ LABORATOŘE V ČESKÉ REPUBLICE 
A V ZAHRANIČÍ 

V souvislosti s přípravami HÚ jsou ve světě provozovány pod-

zemní laboratoře/pracoviště (označované jako URL – underground 

research laboratory, nebo URF – underground research facility), 

sloužící pro RD&D aktivity spojené například s charakterizací 

lokalit pro výstavbu HÚ, vývojem technologií, nebo demonstrací 

technické připravenosti (NEA-OECD, 2013). Konkrétně se pak la-

boratoře využívají pro vývoj metodik popisu horninového prostře-

dí, zhodnocování proveditelnosti a optimalizaci jednotlivých částí 

úložiště. Výzkum napomáhá zlepšit porozumění procesům v horni-

novém masivu a v inženýrských bariérách. Data získaná při in-situ 

měřeních slouží ke snížení nejistot matematických modelů proka-

zujících bezpečnost konceptu. Dále také dochází ke zvýšení důvě-

ryhodnosti u veřejnosti a vznikají příležitosti zapojit se do meziná-

rodních projektů. V neposlední řadě laboratoře jednoduše poskytují 

prostor pro trénink a výchovu expertů v předmětných oblastech.

Laboratoře je možné rozdělit na dva základní typy. Na jedné 

straně existují laboratoře specifi cké (site-specifi c), které se nachá-

zejí v blízkosti budoucího HÚ v cílové horninové formaci. Jejich 

účelem je prokázat bezpečnost a technickou proveditelnost HÚ 

v konkrétním prostředí. Speciální laboratoří tohoto typu je tzv. kon-

fi rmační laboratoř. To je laboratoř zbudovaná přímo uvnitř komple-

xu podzemních prostor HÚ, která je nutná pro získání licence pro 

umístění jaderného zařízení (ČR plánuje zbudování této laboratoře). 

Druhým typem jsou laboratoře generické, ty slouží například pro 

vývoj metodik pro charakterizaci hornin a vyhodnocení dlouhodobé 

bezpečnosti, nebo ověřování a demonstrace plánovaných technolo-

Tab. 1 Přehled dalších zásadních provozovaných laboratoří v krystalinickém horninovém prostředí

laboratoř země provozovatel
typ 
laboratoře

hloubka 
(m)

specifi kace
zahájení 
provozu

další informace

Josef ČR ČVUT generická 90–150

síť podzemních 
chodeb vzniklých 
při průzkumných 
činnostech 
zlatonosného 
ložiska

2007

Výhody: kvalitní laboratorní zázemí a infrastruktura 
v podzemí, horizontální způsob dopravy do podzemí 
(možnost využití běžných dopravních prostředků). 
Nevýhody: pouze část prostor se nachází
v horninách krystalinika a z toho velká část je již 
obsazena experimenty, živý oběh vod komunikujících 
s povrchem.

Bedřichov ČR

hlavní řešitel 
výzkumu: 
Technická 
univerzita 
v Liberci

generická 140
vodárenský 
přivaděč

výzkum 
TUL 
od r. 2009

Výhody: obsahuje části vytvořené pomocí TBM 
a části vytvořené odstřely (možnosti srovnávání). 
Nevýhody: omezená možnost technických prací 
a větších zásahů do masivu.

Grimsel 
Test Site

Švýcarsko NAGRA generická 450

prostory 
laboratoře 
vytvořené 
z prostoru 
přístupového tunelu 
hydroelektrárny

1984

Výhody: technické zázemí přímo v podzemí 
navazující na prostory podzemní laboratoře, 
horizontální doprava do podzemí běžnými prostředky, 
chodby vytvořené TBM. 
Nevýhody: zhoršená dostupnost v zimním období.

Äspö HRL Švédsko SKB generická
220, 340, 
450

cíleně vytvořené 
prostory z povrchu

1995

Výhody: laboratorní chodby ve více hloubkových 
úrovních, možnost dopravy přístupovým tunelem 
nebo šachtami. Pokračování provozu laboratoře 
je nejisté.

Onkalo Finsko Posiva specifi cká 420–500

konfi rmační 
pracoviště 
vybudované 
při ražbě 
komplexu HÚ

2004 Pro vlastní aktivity zahraničních subjektů nepřístupná.

KURT Korea KAERI generická 120
cíleně vytvořené 
prostory z povrchu

2006 Národní RD&D program zde pokračuje.

Mizunami Japonsko JAEA generická 300, 500
cíleně vytvořené 
prostory z povrchu

2012 Plánuje se uzavření laboratoře.

Beishan 
Exploration 
Tunnel

Čína CNNC generická 50
cíleně vytvořené 
prostory z povrchu

2016
Místo pro testování technologií a ověření vlastností 
masivu vybraného pro konstrukci specifi cké laboratoře.



47

29. ročník - č. 1/2020

of which is to demonstrate the safety and technical feasibility of the 

DGR in a specifi c environment. This category includes so-called 

confi rmatory laboratories that are located directly within the DGR 

underground facility complex, and which are necessary in order to 

obtain a licence for the subsequent construction of the DGR (nuclear 

facility). Such a laboratory is planned in the Czech Republic. The 

second type consists of so-called generic laboratories that are used, 

for example, for the development of methodologies concerning the 

characterisation of the rock massif, the assessment of long-term safety 

and the verifi cation and demonstration of technologies and materials. 

Generic laboratories do not have a direct link to the fi nal DGR site 

and are used in the early stages of DGR development programmes. 

In many cases, underground facilities originally intended for other 

purposes are used for the hosting of such laboratories.

In recent years, SÚRAO’s research in the Czech Republic has 

involved a total of three generic sites, i.e. the Bedřichov tunnel, the 

Josef underground laboratory and the Bukov URF. Fig. 1 illustrates 

their positions in the Bohemian Massif together with the locations 

of the Czech DGR candidate sites. Under certain conditions it is 

possible to use the Bedřichov tunnel and the Josef underground 

laboratory for RD&D activities; however, neither of these generic 

underground facilities are owned by SÚRAO and the resea rch 

options are limited due to the original purposes of these sites (the 

Bedřichov tunnel = water supply conduit, and the Josef underground 

laboratory = the education of university students and own research 

activities) and the limited space and services available. Although both 

facilities are located in crystalline environments, the disadvantage in 

both cases is the infl uence of the surface rock zones; experiments can 

be conducted at a maximum depth of 150m. Thus, the Bukov URF, 

gií a materiálů. Generické laboratoře nemají přímou vazbu k fi nální 

lokalitě HÚ a využívají se v brzkých fázích příprav HÚ. Často jsou 

pro tyto laboratoře využívány podzemní prostory původně určené 

pro jiné účely.

Aktivity SÚRAO v ČR jsou v posledních letech spojeny s celkem 

třemi generickými pracovišti. Jedná se o tunel Bedřichov, podzemní 

laboratoř Josef a PVP Bukov. Na obr. 1 je vyznačena jejich pozi-

ce v Českém masivu společně s kandidátními lokalitami pro české 

HÚ. V České republice je za určitých podmínek možné pro RD&D 

aktivity využít tunelu Bedřichov nebo podzemní laboratoř Josef, 

ale obě tato generická podzemní pracoviště nejsou ve vlastnictví 

SÚRAO a možnosti jsou zde omezené vzhledem k jiným původním 

účelům těchto podzemních prostor (tunel Bedřichov = vodárenský 

přivaděč, podzemní laboratoř Josef = prostor pro výuku studentů 

a vlastní výzkumné aktivity) a vzhledem k omezenému dostupnému 

prostoru a režimu. Přestože se obě tato pracoviště nacházejí v pro-

středí krystalinika, jejich nevýhodou je ovlivnění přípovrchovou 

zónou hornin; experimenty je možné provádět v maximální hloubce 

150 m. V tomto směru je ideálním pracovištěm PVP Bukov, které 

se nachází v hloubce odpovídající HÚ (550 m).

V Evropě existuje pouze velmi malý počet podzemních laborato-

ří v krystalinických horninách ve smyslu potenciálního provádění 

vlastních experimentů. Mezi ně patří Äspö Hard Rock Laboratory 

(HRL) ve Švédsku. Tato generická laboratoř v granitických horni-

nách v maximální hloubce 450 m má nejasnou budoucnost vzhle-

dem k přesměrování aktivit spojených s přípravou švédského HÚ do 

vybrané fi nální lokality. Dále je možné zmínit Onkalo Underground 

Rock Characterisation Facility ve Finsku, což ale není generická 

Tab. 1 Overview of other major laboratories operating in crystalline rock environments

laboratory country operator
type of 
laboratory

depth 
(m)

specifi cation
start of 
operation

other information

Josef Czech Rep.
Czech 
Technical 
University

generic 90–150

a network 
of underground 
corridors created 
during 
the exploration 
of a gold-bearing 
deposit

2007

Advantages: high-quality laboratory facilities 
and underground infrastructure, horizontal transport 
to the underground areas (the option to use standard 
means of transport).
Disadvantages: only part of the space is located 
in crystalline rocks, of which a large part is already 
occupied by experiments; the circulation of groundwater 
in communication with the surface.

Bedřichov Czech Rep.

Main research 
institution: 
Technical 
University
of Liberec 
(TUL)

generic 140 water supply tunnel

research 
by the 
TUL 
since 
2009

Advantages: includes parts created using the TBM 
and parts created via blasting (comparison options).
Disadvantages: limited potential for technical work 
and more extensive interventions in the massif.

Grimsel 
Test Site

Switzerland NAGRA generic 450

laboratory areas 
created from 
a hydroelectric 
power plant 
access tunnel

1984

Advantages: technical facilities directly underground 
and connected to the underground laboratory, horizontal 
transport to the underground areas via standard means 
of transport, corridors created by means of the TBM. 
Disadvantage: impaired availability in winter.

Äspö HRL Sweden SKB generic
220, 340, 
450

areas targeted 
from the surface

1995
Advantages: laboratory corridors at multiple depth 
levels, transport via an access tunnel or shafts; 
the continued operation of the laboratory is uncertain.

Onkalo Finland Posiva site-specifi c 420–500

confi rmation 
laboratory built 
during the 
excavation of the 
DGR complex

2004
Own research activities: not available to foreign 
institutions.

KURT Korea KAERI generic 120
areas targeted 
from the surface

2006 The national RD&D programme is underway here.

Mizunami Japan JAEA generic 300, 500
areas targeted 
from the surface

2012 The closure of the laboratory is planned.

Beishan 
Exploration 
Tunnel

China CNNC generic 50
areas targeted 
from the surface

2016
Dedicated to the testing of technology and the 
verifi cation of the properties of the massif selected 
for the construction of a site-specifi c laboratory.
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located at a depth corresponding to that of the future DGR (550m), 

is best suited to SÚRAO’s requirements.

There are only a small number of underground laboratories in 

Europe located in crystalline rocks that are suitable for the conducting 

of the experiments necessary in terms of the Czech DGR programme. 

They include the Äspö Hard Rock Laboratory (HRL) in Sweden. 

This generic laboratory, located in granite rocks at a maximum depth 

of 450m, has an unclear future due to the transfer of research related 

to the construction of the Swedish DGR to the selected fi nal site. 

Further, the Onkalo Underground Rock Characterisation Facility in 

Finland is not a generic laboratory; since it forms an integral part of 

the future Finnish DGR complex, external activities are not possible 

because of the special operational mode of the facility, i.e. it precludes 

the conducting of external RD&D research. Currently, the Grimsel 

Test Site (GTS) in Switzerland is the only underground laboratory 

located in crystalline rocks at a depth of around 500m with future 

research potential. For many years, SÚRAO has supported selected 

research conducted by Czech scientists at this facility, the results 

of which will be used in the Czech DGR development programme. 

Such research includes the LTD (Long Term Diffusion) project, 

consisting of a globally unique experiment involving the transport 

of radionuclides in the rock environment, and the MaCoTe (Material 

Corrosion Test) project that includes the investigation of the corrosion 

of Czech WDP candidate materials. The principal Czech research 

organisation involved in both these SÚRAO-supported projects is 

ÚJV Řež Ltd.

A summary is provided in Tab.1 of all the world’s major 

underground laboratories that are located in crystalline rocks and 

which are currently in operation (with the exception of the Bukov 

URF). In addition to the aforementioned European laboratories, the 

table includes the Korean KURT facility (the Kaeri underground 

research tunnel), the Mizunami laboratory in Japan and the Beishan 

Exploration Tunnel, which was constructed and put into operation 

in 2016 as part of the Chinese DGR programme. This facility is 

located a few kilometres from the site at which the construction 

of a new laboratory (the Beishan URL) is planned in a granite 

massif with a target depth of 560m (Wang et al., 2018). In this 

case, it is interesting that location of the laboratory was selected via 

a procedure that is common with regard to the selection of DGR 

sites. The systematic siting process, that lasted more than 30 years, 

included the identifi cation of sites, their subsequent characterisation 

and comparison employing the results of investigation surveys and 

the fi nal selection of the most suitable site (from 

nine suitable candidate sites located in three areas 

in northern China) applying a set of criteria that 

prioritised the degree of safety based on the quality 

of the rock. The construction of this underground 

laboratory and the associated extensive surface 

complex is due to commence in the near future. The 

decision as to whether a DGR will be located at this 

site will be made in the future based on the results of 

the research programme conducted at the laboratory. 

It is planned that the repository, which is intended 

to hold a total of 83,000 tonnes of spent nuclear 

fuel, will be ready for disposal in 2050. The list of 

laboratories also includes a facility that is planned as 

part of the Russian DGR development programme. 

The underground laboratory and, subsequently 

a DGR, will be constructed in the Krasnoyarsk 

region near to the “closed” city of Zheleznogorsk 

(Laverov et al., 2016) in the Nizhnekanskiy massif 

containing metamorphic rocks at a depth of 450m 

to 525m.

laboratoř. Je součástí komplexu budoucího fi nského HÚ, takže má 

zvláštní režim a externí RD&D aktivity jsou zde téměř vyloučené. 

Aktuálně jedinou ze známých podzemních laboratoří v krystalinic-

kých horninách v hloubce okolo 500 m s potenciálem do budoucna 

je Grimsel Test Site (GTS) ve Švýcarsku. SÚRAO již delší dobu 

podporuje některé činnosti českých výzkumníků v této laborato-

ři, které přinesou výsledky pro přímé použití v českém programu. 

Za zmínku stojí projekt LTD (Long Term Diffusion), zahrnující ve 

světě ojedinělý experiment prováděný s radionuklidy v horninovém 

prostředí, nebo experiment MaCoTe (Material Corrosion Test), ve 

kterém je zkoumána koroze kandidátních materiálů pro český UOS. 

Hlavním řešitelem podporovaným SÚRAO je u obou těchto projek-

tů ÚJV Řež, a. s.

Všechny zásadní podzemní laboratoře v krystalinických hor-

ninách ve světě, které jsou nyní v provozu (kromě PVP Bukov), 

jsou shrnuty v tab. 1. Mimo již zmíněné evropské laboratoře je zde 

uvedeno korejské pracoviště KURT (Kaeri underground research 

tunnel) a Mizunami v Japonsku. Dále je zde představeno pracoviště 

Beishan Exploration Tunnel, které bylo vybudováno a uvedeno do 

provozu v roce 2016 v rámci čínského programu. Toto pracoviš-

tě se nachází v lokalitě několik kilometrů od místa, kde je v plánu 

výstavba zcela nové laboratoře (Beishan URL) v granitovém masi-

vu s cílovou hloubkou 560 m (Wang et al., 2018). Zajímavostí je, 

že místo pro laboratoř bylo vybráno postupem, jaký je běžný při 

výběru lokality pro HÚ. Systematický proces s trváním více než 

30 let zahrnoval vytipování lokalit, jejich následnou charakterizaci 

za pomoci výsledků z průzkumných prací a srovnání a výběr nej-

vhodnější lokality (z devíti vhodných kandidátních lokalit nacháze-

jících se v celkem třech oblastech v severní části Číny) za pomoci 

souboru kritérií s důrazem na bezpečnost danou kvalitou horniny. 

Aktuálně má začít výstavba této laboratoře obsahující i rozsáhlý 

povrchový areál. Rozhodnutí, jestli v tomto místě bude umístěno 

HÚ, bude učiněno v budoucnosti na základě výsledků výzkum-

ného programu v laboratoři. Úložiště, které má pojmout celkem 

83 000 tun vyhořelého paliva, by mělo být připraveno k ukládání 

v roce 2050. Na závěr přehledu laboratoří je vhodné zmínit ruský 

program přípravy HÚ. Rusko připravuje projekt výstavby podzem-

ní laboratoře a posléze HÚ v Krasnojarském kraji poblíž „uzavře-

ného“ města Železnogorsk (Laverov et al., 2016). Cílovou struk-

turou je Nižněkamskij masiv a přeměněné horniny v hloubce 450 

až 525 m.

Obr. 2 Přístupová chodba BZ-XIIJ v PVP Bukov
Fig. 2 The BZ-XIIJ access corridor at the Bukov URF
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BUKOV URF

The Bukov URF project was based on a procedure that had 

previously been verifi ed in a number of similar projects. The intention 

was to make partial use of a disused underground mine complex, 

i.e. the existing mining infrastructure of the Rožná I uranium mine, 

parts of which were still in full mining operation at the time of the 

planning and the fi rst years of the construction of the facility. The 

laboratory was constructed near to the B-1 shaft 

on level 12 of the mine at a depth of around 

550m. The excavation of the underground 

chambers, which was performed by the 

GEAM subsidiary of DIAMO, commenced 

in 2013, and the laboratory infrastructure was 

completed in 2017. A number of changes were 

made to the originally planned layout of the 

laboratory during the construction phase due 

to the unsuitable character of some of the rock 

structures in the complex (Dvořáková et al., 

2014). The result consisted of a total of 470m 

of corridors. The complex was commissioned 

in May 2017, at which time the experimental 

phase of the laboratory commenced, just two 

months following the end of mining activities 

on level 24 of the mine. The Rožná I mine was 

the oldest operational uranium mine in Central 

Europe at the time of closure; over 21,000 

tonnes of uranium were mined here during its 

60-year history.

PVP BUKOV

Projekt generické laboratoře PVP Bukov byl založen na postu-

pu ověřeném v minulosti u řady obdobných projektů. Záměrem je 

částečně využít již vytvořených nevyužívaných podzemních děl. 

V tomto případě byla využita stávající důlní infrastruktura urano-

vého dolu Rožná I, který byl v době plánování a v prvních letech 

výstavby laboratoře v plném těžebním provozu. Laboratoř byla 

Obr. 3 Prostorové schema PVP Bukov s vyznačením probíhajících a plánovaných aktivit
Fig. 3 Spatial scheme of the Bukov URF indicating ongoing and planned research activities

Obr. 4 Příprava vrtů pro interakční experiment
Fig. 4 Preparation of boreholes for the interaction experiment
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vystavěna poblíž jámy B-1 na 12. patře dolu v hloubce okolo 550 m. 

Ražba podzemních prostor realizovaná společností DIAMO s. p., 

o. z. GEAM, byla zahájena v roce 2013 a infrastruktura laboratoře 

byla kompletně dokončena v roce 2017. V průběhu výstavby došlo 

z důvodu zastižení nevhodných horninových struktur ke změnám 

oproti původně plánovanému uspořádání prostor laboratoře (Dvo-

řáková et al., 2014). Výsledkem je celkem 470 m chodeb. Dílo bylo 

předáno k užívání v květnu 2017, kdy byla zahájena experimentál-

ní fáze laboratoře, dva měsíce po ukončení těžebních činností na 

24. patře dolu. Důl Rožná I byl nejstarším provozovaným uranovým 

In terms of geological structure, the laboratory is located in a 

volcano-sedimentary complex consisting of metamorphic rocks, 

mostly migmatites and amphibolites. Due to the careful selection 

of the location of the facility, the laboratory corridors are not 

traversed by any structures that contain uranium minerals and the 

monitored ionising radiation activity is practically zero. However, 

since the laboratory forms part of a mine complex with a unifi ed 

infrastructure, it makes up part of the Rožná I controlled area, and 

researchers must be registered as category A radiation workers.

The laboratory consists of a 300m long access gallery (Fig. 2), 

Tab. 2 Oblasti realizovaných a plánovaných činností v PVP Bukov

oblast programu 
SÚRAO

zkrácený název cíle

VEP1 charakterizace
Vývoj metodik popisu horninového prostředí. Sběr popisných geologických dat, jejich uložení do databází 
a interpretace ve formě 3D modelů.

VEP2 monitoring
Testování a vývoj metod dlouhodobého monitoringu procesů probíhajících v horninovém masivu 
(hydrogeologie, pohyby křehkých struktur, mikrobiologické osídlení, teplota masivu, seismicita). 
Vývoj nedestruktivních geofyzikálních metod.

VEP3 transport
Výzkum proudění podzemních vod a transportu radionuklidů v horninovém prostředí. In-situ testy ve vrtech. 
Vývoj a testování modelovacích nástrojů.

VEP4 inženýrské bariéry
Vývoj a výzkum materiálů inženýrských bariér. Výzkum korozních vlastností materiálů pro UOS. 
Výzkum interakcí mezi materiály inženýrských bariér (bentonit, beton) a horninou.

VEP5 EDZ
Vývoj a testování metod pro charakterizaci porušené (EDZ) a ovlivněné (EdZ) oblasti hornin 
v okolí podzemních prostor.

VEP6 technologické postupy
Vývoj nových konstrukčních postupů výstavby podzemních děl (vrtné a razicí práce, injektáže, 
zajištění výrubu při prostupu přes poruchové zóny).

VEP7
demonstrační 
experimenty

Komplexní experimenty testující chování prvků ukládacího systému v reálném měřítku 
a v podmínkách v HÚ. Testování technologií pro manipulaci, konstrukce experimentálních modelů 
a monitoring procesů.

Tab. 3 Příklady aktivit v českých podzemních laboratořích

cíle aktivit v laboratořích 
podle NEA-OECD (2013)

odpovídající příklady z PVP Bukov příp. dalších českých laboratoří

Vývoj metod, zařízení a získání zkušeností 
s charakterizací a monitorováním horninového 
masivu.

• Výzkumný program v tunelu Bedřichov. 
• Projekt Charakterizace (Bukovská et al., 2017; Souček et al., 2018) (oblast VEP1). 
• Oblast VEP2: vývoj geofyzikálních metod, hydrogeologický, mikrobiologický monitoring, monitoring pohybů 

křehkých struktur*.

Testování spolehlivosti povrchových 
průzkumných metod pro charakterizaci 
horninového masivu ve větších hloubkách.

• Projekt Hluboké horizonty (VEP1 a VEP2)*: propojování výsledků mapování na povrchu a na dalších patrech 
dolu Rožná I a tvorba 3D modelu.

Získání dat pro technický návrh úložiště 
a hodnocení proveditelnosti.

• Připravovaný projekt teplotního monitoringu (VEP2): získání informací o geotermálním gradientu 
v krystaliniku (vstup pro teplotní výpočty pro projektové řešení HÚ).

• Projekt výstavby a charakterizace PVP Bukov (Augusta et al., 2018).

Testování a vývoj koncepčních a numerických 
modelů popisující procesy relevantní 
pro transport radionuklidů.

• Projekt: Transport radionuklidů z HÚ – Testování koncepčních a výpočetních modelů: využití dat z PVP 
Bukov pro tvorbu puklinové sítě v modelech. 

• Projekt: Výzkum puklinové konektivity v PVP Bukov: kompletní program (charakterizace – tvorba 
modelu – hydraulické testy ve vrtech a stopovací testy – simulace testů). 

• Plánované difuzní testy v rámci VEP3.

Kvantifi kace důsledků ražby 
na horninový masiv.

• Projekt: Vznik a monitoring EDZ při výstavbě PVP Bukov (*). 
• Další projekt v rámci VEP5 v přípravě. 

Vývoj a testování metod ražby podzem-
ních prostor.

• Projekt výstavby a charakterizace PVP Bukov (Augusta et al., 2018): testování a vývoj metody hladkého 
výlomu. Možnost srovnání konvenční ražby a hladkého výlomu. 

• Program VEP6.

Simulace efektů vyvolaných odpadem 
(zvýšená teplota, radiace, únik radionuklidů, 
mechanické vlivy, produkce plynu).

• Interakční experiment v PVP Bukov*: zahřívané fyzikální modely s kandidátními materiály pro inženýrské 
bariéry HÚ (obr. 4).

• In-situ fyzikální modely v podzemní laboratoři Josef: MOCK-Up Josef, Hot MOCK-UP Josef (TAČR, 2019).

Studie materiálových interakcí v úložišti.
• Interakční experiment*. 
• Plánované aktivity VEP4, např. plánovaný in-situ korozní experiment.

Demonstrace systému inženýrských bariér.

• Plánované aktivity VEP7. 
• Projekty v podzemní Laboratoři Josef: MOCK-UP Josef, HOT MOCK-UP Josef (TAČR, 2019), 

EPSP DOPAS
• Zkušenosti s instalací inženýrských bariér a jejich monitoringem.

Demonstrace ukládacích technik. • Plánované aktivity VEP7.

Demonstrace neinvazivních monitorova-
cích technik.

• Projekty v PVP Bukov: Vývoj neinvazivních geofyzikálních metod*.

* Více informací k tomuto projektu je možné najít v dokumentu SÚRAO (2019).
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dolem ve střední Evropě a za více než šedesátiletou dobu provozu se 

zde vytěžilo okolo 21 000 tun uranu.

Z hlediska geologické stavby se laboratoř nachází ve vulkanose-

dimentárním komplexu tvořeným metamorfovanými horninami, pře-

vážně migmatity a amfi bolity. Vzhledem ke zvolené pozici laboratoře 

nejsou laboratorní chodby kříženy žádnými strukturami s uranovými 

minerály a monitorovaná aktivita ionizujícího záření je zde téměř nu-

lová. Nicméně protože je laboratoř součástí dolu s jednotnou infra-

strukturou, je součástí kontrolovaného pásma a výzkumníci musí být 

registrováni jako radiační pracovníci kategorie A.

which was created employing the conventional excavation method, 

and shorter workings that were excavated using the smooth blasting 

method (Augusta et al., 2018). Large parts of the access gallery 

were provided with TH arches with reinforced ceilings and sides; 

in some places rock bolts in combination with expanded metal 

mesh were used to stabilise the rock. While the laboratory corridors 

were not fi tted with arch reinforcement, fi berglass rock bolts were 

fi tted in places with unfavourable fracture system directions.

Even though mining work ended in 2017, the operation of the 

mine continues as it did during the uranium extraction phase, i.e. 

Tab. 2 Completed and planned research at the Bukov URF

SÚRAO 
programme area

short designation aims

REP1 characterisation
Development of rock environment description methodologies. Collection of descriptive geological data, 
its storage in databases and interpretation in the form of 3D models.

REP2 monitoring
Testing and development of methods for the long-term monitoring of processes that occur in the rock mass 
(hydrogeology, movements of brittle structures, microbiological settlement, temperature, seismicity). 
Development of non-destructive geophysical methods.

REP3 transport
Research of groundwater fl ow and the transport of radionuclides in rock environments. In-situ borehole testing. 
Development and testing of modelling tools.

REP4 engineered barriers
Research and development of engineered barrier materials. Research of the corrosion properties of WDP 
materials. Research of interactions between the engineered barrier materials (bentonite, concrete) and the rock.

REP5 EDZ
Development and testing of methods for the characterisation of damaged (EDZ) and disturbed (EdZ) zones 
in the rock surrounding the underground spaces.

REP6 technological procedures
Development of new construction methods for the construction of underground structures (drilling 
and excavation work, grouting, securing excavation when traversing fault zones).

REP7
demonstration 
experiments

Complex experiments aimed at testing the behaviour of various elements of the disposal system 
at the real scale and under authentic DGR conditions. Testing of handling technologies, construction 
of experimental models and process monitoring.

Tab. 3 Examples of the research conducted at Czech underground laboratories

aims of the laboratory research activities 
according to NEA-OECD (2013)

corresponding examples from the Bukov URF and other Czech laboratories

Development of methods and equipment 
concerning, and obtaining experience
with, the characterisation
and monitoring of rock masses.

• Bedřichov Tunnel Research Programme. 
• The Characterisation project (Bukovská et al., 2017; Souček et al., 2018) (area REP1). 
• Area REP2: development of geophysical methods; hydrogeological, microbiological monitoring, 

the monitoring of brittle structure movements*.

Testing of the reliability of surface investigation 
methods for the characterisation of the rock 
mass at greater depths.

• The Deep Horizons project (REP1 and REP2)*: merging of the results of the mapping of the surface 
and other levels of the Rožná I mine and the creation of a 3D model.

Acquisition of data for the technical design 
of the repository and the assessment of 
feasibility.

• Forthcoming temperature monitoring project (REP2): acquisition of information on the geothermal gradient 
of crystalline rocks (input for the temperature calculations required for the projected DGR design).

• Construction and characterisation of the Bukov URF project (Augusta et al., 2018).

Development and testing of conceptual 
and numerical models that describe 
the processes relevant for radionuclide 
transport.

• Project: The transport of radionuclides from the DGR – the testing of conceptual and computational models: 
the use of data from the Bukov URF for the creation of fracture networks in the models.

• Project: The research of fracture connectivity at the Bukov URF: complete programme 
(characterisation – the creation of models – hydraulic tests in boreholes and tracer tests – test simulations).

• Planned diffusion tests as part of REP3.

Quantifi cation of the impacts of excavation 
on the rock mass.

• Project: The creation and monitoring of EDZs during the construction of the Bukov URF (*). 
• A further project as part of REP5; under preparation.

Development and testing of underground 
excavation methods.

• Construction and Characterisation of the Bukov URF project (Augusta et al., 2018): testing and development 
of the smooth blasting method. Option for the comparison of conventional and smooth excavation.

• REP6 programme.

Simulation of waste-induced effects 
(elevated temperatures, radiation, 
the escape of radionuclides, mechanical 
effects, the production of gases).

• Interaction Experiment at the Bukov URF*: heated physical models with DGR engineered barrier candidate 
materials (Fig. 4).

• In-situ physical models at the Josef underground laboratory: MOCK-UP Josef, Hot MOCK-UP Josef 
(TAČR, 2019).

Study of material interactions in repositories.
• Interaction Experiment*. 
• Activities planned in REP4, e.g. a planned in-situ corrosion experiment.

Demonstration of the engineered barrier 
system.

• Activities planned in REP7. 
• Projects at the Josef underground laboratory: MOCK-UP Josef, Hot MOCK-UP Josef (TAČR, 2019), 

EPSP DOPAS – Experience with the installation of engineered barriers and their monitoring.

Demonstration of disposal techniques. • Activities planned in REP7.

Demonstration of non-invasive monitoring 
techniques.

• Projects at the Bukov URF: Development of non-invasive geophysical methods*.

* Further information on this project is available in a brochure available on SÚRAO’s website (2019).
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access to the lower fl oors of the mine below the Bukov URF level 

has been maintained down to level 24, at a depth of 1200m. The 

lower levels have been used for the conducting of a number of 

projects that have yielded particularly useful and unique data (for 

example, the “Deep Horizons” project; SÚRAO, 2019).

RD&D ACTIVITIES

The underground research takes into account both SÚRAO’s 

research requirements and the potential of the local rock 

environment. The scientifi c programme commenced as early as 

during the excavation of the underground complex, and 2017 saw 

the completion of an extensive project involving the mapping and 

characterisation of the rock mass (Bukovská et al., 2017; Souček 

et al., 2018), the result of which was a comprehensive set of data 

on the spatial distribution of the rock parameters (Bukovská et al., 

2019) which was used in a number of subsequent projects. A series 

of measuring stations was created in the laboratory corridors to 

monitor changes in the rock mass and a hydrogeological monitoring 

network was installed for the monitoring of the development of 

groundwater infl ows.

The research related to the Czech DGR development project 

can be divided into a total of seven areas, referred to in SÚRAO 

documents as REPs (Research and Experimental Plans). A brief 

description of the objectives of these research areas is provided 

in Tab. 2. To date, a total of three research projects have been 

completed, seven projects supported by SÚRAO are currently 

underway and others are in the preparation phase. More detailed 

information on completed and ongoing research is available on 

SÚRAO’s website (SÚRAO, 2019). Fig. 3 illustrates the spatial 

use of the laboratory for ongoing and planned research. Most of 

the research in the initial projects concerned the characterisation 

and research of the local properties of the rock mass, which is 

essential for the subsequent conducting of more complex projects. 

More than 1500m of drill cores with diameters of 76mm have 

already been extracted from various parts of the mine as part of 

the exploration research phase and for the requirements of specifi c 

experiments. The drill cores are stored in SÚRAO’s materials 

archive and represent a unique source of materials for further study.

Tables contained in NEA-OECD documentation (2013), that 

provides specifi c examples of projects conducted at laboratories 

worldwide in relation to defi ned general objectives, were used to 

assess the usability and potential benefi ts of the laboratory. The 

same classifi cation system was subsequently employed to compile 

an overview of research at the Bukov URF and the Josef and 

Bedřichov underground laboratories (Tab. 3).

FUTURE OF THE FACILITY

A comparison of the characteristics of laboratories in crystalline 

rocks worldwide highlights the unique character of the Bukov 

URF. The construction itself and the associated characterisation of 

the rock mass during the construction phase provided SÚRAO with 

highly important data and experience. The options available for 

obtaining data from crystalline masses from depths corresponding 

to those of the future DGR are very limited. Should the Äspö HRL 

be closed, the Grimsel Test Site will be the only other suitable 

laboratory available. However, in view of the wide range of 

research required, the Grimsel facility will not be able to provide 

for all the needs of the Czech DGR development programme. Thus, 

research must continue at the Bukov URF up to the commissioning 

of a confi rmatory laboratory at the fi nally selected DGR site.

One of the complications that may affect the continuation of the 

operation of the Bukov URF consists of the fact that since the end 

Laboratoř se skládá z 300 m dlouhého přístupového překopu 

(obr. 2), který byl vytvořen konvenčním způsobem ražby, a kratších 

děl, která byla ražena metodou hladkého výlomu (Augusta et al., 

2018). Přístupový překop je ve velké části opatřen TH obloukovou 

výztuží se zapažením stropů a boků, případně byla pro stabilizaci 

stěn použita svorníková výztuž v kombinaci s tahokovem či pleti-

vem. Laboratorní chodby jsou bez obloukové výztuže a v místech 

s nepříhodnými směry puklinových systémů byly použity sklolami-

nátové svorníky.

I po ukončení aktivních těžebních činností pokračuje provoz dolu 

v původním zavedeném režimu. Znamená to, že je udržován přístup 

i do spodních pater dolu pod úrovní PVP Bukov, a to až na 24. patro 

do hloubky 1200 m. Přístup do těchto pater je využíván v rámci 

některých projektů a jsou tak získávána unikátní data (například 

projekt nazývaný „Hluboké horizonty“; SÚRAO, 2019).

RD&D AKTIVITY

Aktivity v podzemí zohledňují výzkumné potřeby SÚRAO 

a možnosti místního horninového prostředí. Vědecký program byl 

zahájen již v průběhu ražby podzemních prostor. V roce 2017 skon-

čil rozsáhlý projekt, který měl za cíl zmapování a charakterizaci 

horninového masivu (Bukovská et al., 2017; Souček et al., 2018). 

Výsledkem práce je ucelený soubor dat s informacemi o prosto-

rové distribuci parametrů hornin (Bukovská et al., 2019), který je 

využíván v dalších projektech. V laboratorních chodbách vznikla 

série měřicích stanic pro monitorování změn v horninovém masivu, 

nebo hydrogeologická monitorovací síť pro sledování vývoje příto-

ků podzemní vody.

Činnosti spojené s projektem českého HÚ lze rozdělit do celkem 

sedmi oblastí, v dokumentech SÚRAO označovaných jako VEP 

(Výzkumný a experimentální plán). Stručný popis cílů těchto oblas-

tí je v tab. 2. Prozatím byly dokončeny celkem tři výzkumné projek-

ty, sedm projektů podporovaných SÚRAO je v realizaci a další jsou 

ve fázi přípravy. Podrobnější informace o dokončených a probíha-

jících činnostech je možné nalézt v dokumentu na webových strán-

kách SÚRAO (SÚRAO, 2019). Z obr. 3 je patrné prostorové využití 

laboratoře pro probíhající a plánované aktivity. Velká většina čin-

ností v rámci prvních projektů je spojena s charakterizací a výzku-

mem lokálních vlastností horninového masivu, které jsou nezbytné 

pro navazující komplexnější projekty. V rámci průzkumných prací, 

a pro potřeby konkrétních experimentů, již bylo vytvořeno více než 

1500 m jádrových vrtů o průměru 76 mm v různých částech dolu. 

Vrtná jádra jsou uložena ve skladu hmotné dokumentace SÚRAO 

a představují unikátní zdroj materiálu pro další studium.

Pro zhodnocení využitelnosti a přínosů laboratoře bylo využito 

tabulky z dokumentu NEA-OECD (2013). V tomto dokumentu jsou 

k defi novaným obecným cílům uvedeny konkrétní příklady projektů 

ze světových laboratoří. Stejné členění bylo využito pro vytvoření 

přehledu aktivit v PVP Bukov, případně v podzemní laboratoři Jo-

sef a Bedřichov (tab. 3).

BUDOUCNOST PRACOVIŠTĚ

Z porovnání charakteristik provozovaných světových labora-

toří v krystalinických horninách je patrná unikátnost PVP Bukov. 

Samotná výstavba a přidružená charakterizace masivu v průběhu 

výstavby poskytla SÚRAO velmi důležitá data a zkušenosti. Mož-

nosti získávat data z krystalinických masivů z hloubky odpovída-

jící HÚ v budoucnosti jsou velice omezené. V případě uzavření 

Äspö HRL je jedinou laboratoří s potenciálem do budoucna Grim-

sel Test Site, která je ale vzhledem k širokému spektru nutných 

činností pro české HÚ zcela nedostatečná. V činnostech je nutné 
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of uranium mining in March 2017, all the costs of the operation of 

the mine have had to be covered by SÚRAO’s fi nancial resources. 

The costliest item relates to the energy required for the forced 

ventilation of the underground complex and the pumping of water. 

Furthermore, it is necessary to maintain large underground areas that 

were created several decades ago in safe operation, which requires 

frequent reconstruction work. Hence, external studies have been 

conducted aimed at assessing whether it is worthwhile to continue 

the current costly operation of the whole complex or whether it 

would be better to invest in the construction of a new infrastructure 

with limited dimensions with the prospect of substantial fi nancial 

savings over the long term. The studies proposed the reduction of 

the operational area of the mine via the closure of a number of mine 

workings and the fl ooding of the lower levels of the mine.

The second stage of the experimental phase of the Bukov URF, 

including the excavation of new underground corridors for the 

conducting of further experiments, is currently under preparation, 

concerning which a potentially suitable rock block has been 

identifi ed near the B-2 shaft on level 12 of the mine. In addition to 

the suitable geological conditions confi rmed by means of a drilling 

campaign completed in 2018, one of the advantages of this site is 

its proximity to the B-2 shaft which, due to its large profi le, can be 

used for the transport of large loads to the underground complex. It 

is anticipated that the new area will be used for the conducting of 

demonstration experiments. In addition, a project concerning the 

construction of an administrative facility on the surface above the 

B-1 working, which leads directly to the laboratory complex, is in 

the preparation stage.
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pokračovat až do výstavby konfi rmační laboratoře ve fi nální lokalitě 

pro HÚ.

Komplikací, která může ovlivnit pokračování provozu PVP Bu-

kov, je skutečnost, že od ukončení těžby uranu v březnu 2017 jsou 

veškeré náklady na provoz dolu hrazeny ze zdrojů SÚRAO. Nejná-

kladnější položkou je energie potřebná pro nucené větrání podzem-

ních prostor a čerpání vody. Dále je nutné udržovat v bezpečném 

provozu rozsáhlé podzemní prostory vytvořené před desítkami let, 

což vyžaduje časté rekonstrukční práce. Z těchto důvodů byly zpra-

covány externí studie zhodnocující, jestli se vyplatí pokračovat ve 

stávajícím nákladném režimu provozování celého prostoru, nebo 

provést jednorázové investice do vybudování nové infrastruktury 

v omezeném prostoru s vidinou úspor v budoucnosti. Výsledkem 

studií je návrh na zmenšení provozovaného prostoru dolu uzavře-

ním některých jam a zaplavením spodních pater dolu. 

Připravuje se také II. etapa experimentální fáze PVP Bukov, za-

hrnující ražbu nových podzemních chodeb pro další experimenty. 

Potenciálně vhodnou oblastí je horninový blok poblíž jámy B-2 na 

12. patře dolu. Kromě vhodných geologických podmínek, potvrze-

ných při vrtné kampani dokončené v roce 2018, je výhodou tohoto 

místa přítomnost jámy B-2, která díky svému velkému profi lu může 

být použita pro transport rozměrných nákladů do podzemí. Toho 

by mohlo být využito pro budoucí demonstrační experimenty. Zá-

roveň je také v přípravě projekt výstavby administrativního zázemí 

v povrchovém areálu jámy B-1, která vede přímo k prostorům la-

boratoře.
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