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1991 - Český geologický ústav vybírá 27 potenciálních oblastí / 

Tschechischer Geologie-Amt sucht 27 potenzielle Gebiete aus. 

Trocha historie / Geschichtlich gesehen 

Geografische Position der Bereiche und Ergebnisse einer kritischen Recherche



- 1993 až 1997 - Program vývoje hlubinného úložiště – koordinuje Rada šesti 

- ÚJV Řež, MPO, MH, MŽP, ČEZ a SÚJB

- 1. 6. 1997 - vznik vládní organizace Správy úložišť radioaktivních odpadů, 

která dostala atomovým zákonem do kompetence problematiku jaderných 

odpadů

- březen 2001 – na veřejnost se z Rady SÚRAO dostává seznam 8 lokalit, o 

nichž se diskutuje v Radě SÚRAO

-1993 bis 1997 - Programm zur Entwicklung eines geologischen Tiefenlagers 

- koordiniert vom Rat der Sechs-Organisationen - ÚJV Řež, MPO, MH, MŽP, 

ČEZ und SÚJB

-1. Juni 1997 - Gründung einer Regierungsorganisation - Behörde für die 

Endlagerung radioaktiver Abfälle (SÚRAO) , die für Fragen der nuklearen 

Abfälle zuständig war

- März 2001 - Die Liste der 8 im SÚRAO-Rat erörterten Standorte wird von 

diesem Rat der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Trocha historie / Geschichtlich gesehen 



Ausschluss nicht geeigneter Flächen aus der Sicht der Sicherheit des Tiefenlagers



Bestehende geeignete geologische Bedingungen, Standortgeeignetheit für das Tiefenlager



Auswahl der Lokalität für das 

Tiefenlager in der CZ



Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště 
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager

• 15.5.2002 - vláda přijala Grégrovu Koncepci nakládání s radioaktivními 

odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR - získala jako jeden z mála 

koncepčních dokumentů v r. 2001 NESOUHLASNÉ STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí v procesu SEA (hodnocení vlivů na 

životní prostředí).

• plán na 2009 – 2015: Etapa charakterizace lokalit: „Výsledkem do r. 2015 

bude zařazení dvou lokalit do územních plánů.“ //

• 15.5.2002 - Die Regierung hat das Konzept für die Entsorgung 

radioaktiver Abfälle und abgebrannter Kernbrennstoffe in der 

Tschechischen Republik verabschiedet, das Konzept stammt von dem 

Minister Grégr. Als eines der wenigen konzeptionellen Dokumente erhielt 

sie im Jahr 2001 eine nicht einvernehmliche Stellungnahme des 

Umweltministeriums im Rahmen des SEA Prozesses.

• Plan für 2009 - 2015: Phase der Charakterisierung: „Das Ergebnis bis 

2015 wird die Einbeziehung von zwei Standorten in die 

Flächennutzungspläne sein.“

1998-2002: Miroslav Grégr



Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 

• Ve vybraných šesti lokalitách první projevy nevole 

veřejnosti i starostů.

• In den ausgewählten Standorten herrscht Unwille der 

Bürger und Bürgermeister 

2002-2003: Jiří Rusnok



2003-2006: Milan Urban

• 2. 6. 2004 vláda na návrh ministra Milana Urbana přerušuje 

průzkumy pro úložiště a to nejméně na 5 let –

• reakce na značný odpor veřejnosti: jednoznačné výsledky  

místních referend, petic, anket a řady veřejných akcí včetně 

demonstrace před Úřadem vlády, nesouhlasy obecních i 

krajských samospráv.

• 2. 6. 2004 Die Regierung unterbricht für mindestens 5 Jahre 

die Erhebungen für das Endlager auf Vorschlag von 

Minister Milan Urban –

• Reaktion auf erheblichen öffentlichen Widerstand: 

Eindeutige Ergebnisse lokaler Referenden, Petitionen, 

Umfragen und einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen, 

einschließlich Demonstrationen vor dem Regierungsamt 

und Bezirksverwaltung. 

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



• Pozice MPO, 2008: „Stát musí být schopen v odůvodněných

případech prosazovat své zájmy i proti vůli jednotlivých obcí…“

• „Pro státy Evropské unie by podle ministra stačila dvě až tři 
jaderná úložiště. Přičemž nevyloučil možnost výstavby 
jaderného úložiště v Česku.“

• Zadáno prověření vhodnosti vojenských újezdů.

• Standpunkt des Ministeriums für Industrie und Handel, 2008:

"In begründeten Fällen muss der Staat seine Interessen auch

gegen den Willen einzelner Gemeinden durchsetzen können ..."

• „Dem Minister zufolge würden zwei bis drei Endlager für die

Staaten der Europäischen Union ausreichen. Dies schließt

jedoch die Möglichkeit des Baus eines Endlagers in der

Tschechischen Republik nicht aus. “

• Die Truppenübungsplätze werden auch überprüft.

2006-2009: Martin Říman

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



2009-2010: Vladimír Tošovský

• Vznik Pracovní skupiny pro dialog o úložišti - členové 

obce, spolky, státní úřady, sociolog, právník, …

• Ohlašuje konec moratoria a zahájení průzkumů.

• Einrichtung der Arbeitsgruppe für den Dialog über 

Endlager - Gemeindemitglieder, Verbände, staatliche 

Behörden, Soziologen, Anwälte,…

• Es zeigt das Ende des Moratoriums und den Start von 

Untersuchungen.

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



Prověření vojenských újezdů: Boletice jako 
záložní lokalita // Überprüfung der 
Truppenübungspläzte: Boletice 
(Ersatzmöglichkeit) 



červenec 2010 - listopad 2011/Juli 2010 – November 2011:

Martin Kocourek

• Navrhl do zákona motivační příspěvky pro obce za 

průzkumná území pro geologické práce. 

• Ověřuje se lokalita Kraví hora u uranových dolů.

• Er schlug im Gesetz Fördergelder für Kommunen für 
Untersuchung und für geologische Arbeiten vor.

• Der Standort Kraví hora  wird überprüft.

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



• Do roku 2012 slibována dobrovolnost – SÚRAO požádá o 

průzkumná území jen se souhlasem obcí a na základě smluv o 

spolupráci.

• Na přelomu let 2012/2013 zásadní změna - průzkumná území 

mají být stanovena na všech 7 lokalitách i přes nesouhlas obcí. 

Průzkumné práce rozděleny na dvě etapy.

• Ignorace návrhu zákona o zapojení obcí vzešlého z pracovní 

skupiny pro dialog o úložišti.

• Bis 2012 wurde Freiwilligkeit versprochen - SÚRAO wird die 
untersuchten Standorte nur mit Zustimmung der Kommunen 
und auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen 
beantragen.

• Zum Jahreswechsel 2012/2013 kam es zu einer wesentlichen 
Wandel - Standorte sollen eingerichtet werden, auch wenn sich 
die Kommunen nicht zustimmen. Die Erkundungsarbeit war in 
zwei Phasen unterteilt.

• Der Gesetzentwurf über die Einbeziehung der Gemeinden, der 
sich aus der Arbeitsgruppe ergibt, wird ignoriert.

listopad 2011 - červenec 2013/ November 2011 – Juli 2013: Martin Kuba

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



červenec 2013 – leden 2014/ Juli 2013 – Januar 2015: 

Jiří Cienciala

leden 2014 – únor 2017/ Januar 2014 – Februar 2017 : Jan Mládek

• 15. 7. 2016 sdělil, že průzkumy nebudou pokračovat tam, kde obce nesouhlasí a SÚRAO 
má zintenzivnit přípravu na lokalitách Kraví Hora a Horka, kde má souhlasy starostů. 

• Po nesouhlasné reakci z obou lokalit začal brát svá slova zpět, požádal obce o vyjádření do 
konce září (těsně před volbami) zda chtějí spolupracovat a pak v tichosti stornoval.

• V prosinci 2016 žádá SÚRAO o prodloužení platnosti průzkumných území na všech 7 
lokalitách.

• Na konci května 2016 podepsány smlouvy na vyhledávání v lokalitách Temelín – jih a 
Dukovany – západ.

• Neprosadil zákon o zapojení obcí do výběru úložiště.

• Am 15. Juli 2016 wurde mitgeteilt, dass die Erkundungsarbeiten nicht fortgesetzt werden, 
wenn die Kommunen nicht einverstanden sind und SÚRAO soll die Vorbereitungen an 
den Orten Kraví Hora und Horka intensivieren, wo die Zustimmung der Bürgermeister 
vorliegt.

• Nachdem die es zu einem Meinungswandel an beiden Ortschaften kam und die 
Gemeinden haben die Aussagen zurückgenommen, wurden die die Gemeinden vor Ende 
September (kurz vor der Wahl) gefragt, ob sie kooperieren wollen und dann kündigten 
dann leise ab. 

• Im Dezember 2016 beantragt SÚRAO die Erweiterung der Frist für die Untersuchungen an 
allen sieben Standorten.

• Ende Mai 2016 wurden Verträge über weitere Erkundungen in Temelín - Süd und 
Dukovany - West unterzeichnet .Das Gesetz über die Einbeziehung der Gemeinden in die 
Auswahl der Endlager wurde nicht durchgesetzt.



• Dokončení schválení Aktualizace Koncepce nakládání s 

radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

• Nepokročila příprava zákona o zapojení obcí do výběru 

úložiště.

• Abschluss der Genehmigung Aktualisierung des Konzepts 
für die Entsorgung radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Kernbrennstoffe.

• Die Ausarbeitung des Gesetzes über die Einbeziehung der 
Gemeinden in die Auswahl des Endlagers wurde nicht 
vorangetrieben.

duben-prosinec 2017/ April-Dezember 2017: Jiří Havlíček

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



• Slibována obnova práce na přípravě zákona zastavená po 

jeho nástupu do funkce, zůstalo u slibů.

• SÚRAO stahuje žádosti o prodloužení platnosti 

průzkumných území a otevírá nové kolo sporů 

rozhodnutím požádat o stanovení nových průzkumných 

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na 9 lokalitách.

• Die versprochene Wiederaufnahme der Arbeit an der 
Abfassung des Gesetzes stoppte nach seinem 
Amtsantritt, blieb nur bei den Versprechungen.

• SÚRAO zieht Anträge auf Erweiterung von Fristen zurück 
und eröffnet eine neue Runde von Streitigkeiten, um die 
Einrichtung neuer Erkundungsstandorte für spezifische 
Eingriffe in die Erdkruste an 9 Standorten.

prosinec 2017 - červen 2018/ Dezember- Juli 2018: Tomáš Hüner

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



• Zastavení výběru lokalit 9 na 4, protože chybí data

• Odvolání ředitele SÚRAO Slováka, jmenování Prachaře

• Konec utajování závěrečných zpráv a sliby dalších změn

• Beendet die Auswahl der Standorte 9 auf 4, da Daten 
fehlen

• Rückruf des Direktors von SÚRAO Slovák, Ernennung von 
Herrn Prachař

• Ende der Vertraulichkeit von Abschlussberichten, Zusage 
weiterer Änderungen

•

červen 2018 - duben 2019 Juni 18 – April 19: 

Marta Nováková

Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 



Otisk ministrů průmyslu při hledání úložiště
/ Die Wirtschaftsminister und Endlager 

• Trvá na termínech – výběr 4 lokalit do poloviny roku 

2020, finální lokalita do 2025

• SÚRAO stahuje žádosti o nová průzkumná území 

• MPO předkládá návrh zákona o zapojení obcí do výběru 

úložiště

• Besteht auf Terminen - Auswahl von 4 Standorten bis 
Mitte 2020, endgültiger Standort bis 2025

• SÚRAO zieht Anträge für neue Explorationsgebiete 
zurück

• Das Ministerium für Industrie und Handel legt einen 
Gesetzentwurf über die Beteiligung der Gemeinden an 
der Auswahl des Endlagers vor

duben 2019 - / April 2019 - :

Karel Havlíček



Untersuchungen

Průzkumy/výzkumy

Lokalita Kraví h.

Untersuchungen

Průzkumy/výzkumy 

Lokalita Horka

Untersuchungen

Průzkumy/výzkumy 

Lokalita Hrádek

Untersuchungen

Průzkumy/výzkumy 

Lokalita Na Skalním

Kandidátní

lokalita 1

Kandidátní 

lokalita 22022 až 2025

Finální

Lokalita

Endlokalität

2025

…
1. etapa vyhledávání – do r. 2017 2018 2019 2020

Lokalita 

pro 2. etapu

Lokalita 

pro 2. etapu

Lokalita 

pro 2. etapu
Lokalita 

pro 2. etapu

2. etapa vyhledávání – 2018 2019 2020 až 2022

Proces hledání úložiště v r. 2019, dle vlády:

X X X

X X

Untersuchungen

Výzkumy

Polygon ETE-jih

Untersuchungen

Výzkumy

Polygon EDU-západ+
od r. 2016



Lokality pro úložiště v ČR v roce 2019 / 
Standorte für Endlager im Jahr 2019

Březový potok

Čertovka

Magdalena

Čihadlo

Hrádek
Horka

Kraví hora

EDU - západ

ETE - jih



Cílem zprovoznit do roku 2065 hlubinné úložiště
Ziel: bis 2065 soll ein Tiefenendlager eingerichtet werden

Vyhořelé jaderné 
palivo: 4-10 tisíc 

tun? / 
Ausgebrannt 4-10 

Tonnen

Odpady z 
vyřazování 
jaderných 

elektráren / 
Abfälle nach der 
Stilllegung der 

Kraftwerke

Institucionální 
Odpady / 

Instituenelle Abfälle



Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a 
vyhořelým jaderným palivem / 
Managementkonzept für radioaktive Abfälle und
abgebrannte Kernbrennstoffe
• První schválena v roce 2002 navzdory nesouhlasnému stanovisku MŽP v procesu SEA (hodnocení vlivů na 

životní prostředí).

• Aktualizovaná dokončena v červnu 2013, vládou schválena až v listopadu 2017 (po vytýkacím řízení EK a 

po SEA). 

• Na základě doporučení Evropské komise koncepce letos doplněna a bez veřejné diskuse schválena vládou 

26. srpna 2019.

Chyběla a dosud chybí seriózní debata o dalších reálných variantách řešení problému našich jaderných 

odpadů.

• Erstmals genehmigt im Jahr 2002, obwohl das MŽP Einspruch gegen das SEA-Verfahren (Environmental

Impact Assessment) erhoben hatte.

• Aktualisiert im Juni 2013, genehmigt von der Regierung erst im November 2017 (nach der Kritik der EG 

und nach der SEA).

• Auf Empfehlung der Europäischen Kommission wurde das Konzept in diesem Jahr fertiggestellt und am

26. August 2019 ohne öffentliche Diskussion von der Regierung verabschiedet.

Eine ernsthafte Debatte über andere echte Optionen zur Lösung des Problems unseres Atommülls fehlte

und fehlt noch.



Platforma proti hlubinnému úložišti návrhu zákona vytýká zejména:

Die Plattform gegen Tiefenendlager kritisiert am Gesetz insbesondere:

• Navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru 

lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná. Skutečně efektivní může být 

jen tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě 

vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti 

Správy úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas 

dotčených obcí.

• Předložený návrh věcného záměru téměř zcela opomíjí zapojení veřejnosti 

a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních. 

• Die vorgeschlagene Beteiligung der Kommunen und der Öffentlichkeit an 

der Auswahl der Standorte für das Endlager ist absolut unzureichend. 

Wirklich effektiv kann es nur sein, wenn die Kommunen oder die 

Öffentlichkeit Einfluss darauf nehmen können, ob der Prozess vor Ort 

überhaupt fortgesetzt wird. Dies kann nur dadurch sichergestellt werden, 

dass die Behörde verpflichtet wird, die Zustimmung der betroffenen 

Gemeinden einzuholen, bevor ein bestimmtes Verfahren eingeleitet wird.

• Der eingereichte Vorschlag zum Thema vernachlässigt die Beteiligung der 

Öffentlichkeit fast vollständig und macht die Bürger von Gemeinden 

praktisch zu bloßen Statistiken in den Genehmigungsverfahren.



• Návrh neřeší postupy při vyhledávání lokality pro úložiště, které by 

zabránily jejich častým účelovým změnám, jaké se donedávna děly. Rovněž 

by bylo vhodné zakotvení kritérií pro jednotlivé fáze procesu výběru do 

zákona.

• V návrhu chybí jakýkoliv pokus o nastavení systému kompenzací pro celý 

proces vyhledávání a výběru lokality pro úložiště, jeho povolování a 

následný dlouhodobý provoz. 

• Der Vorschlag behandelt nicht das Verfahren, wie die Endlager gesucht 

werden, die häufige Zweckänderungen verhindern würden, wie dies bis vor 

kurzem der Fall war. Es wäre auch angebracht, die Kriterien für die 

verschiedenen Phasen des Auswahlverfahrens in das Gesetz 

aufzunehmen.

• Dem Vorschlag fehlt jeglicher Versuch, ein Vergütungssystem für den 

gesamten Prozess des Auffindens und Auswählens eines Standorts für die 

Endlagerstandorte, dessen Aktivierung und anschließender langfristiger 

Ausführung einzurichten.

Platforma proti hlubinnému úložišti návrhu zákona vytýká zejména:

Die Plattform gegen Tiefenendlager kritisiert am Gesetz insbesondere:



Petr Klásek, starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti 

úložišti, obce a občané hájí svá práva:

Petr Klásek, Bürgermeister von Chanovice und Sprecher der 

Plattform gegen das Endlager, Gemeinden und Bürger 

verteidigen ihre Rechte:

„S úložištěm nespěchejme, udělejme to pořádně. Po zákoně, který 
by zajistil práva obcím a lidem v nich žijících, voláme od počátku. 
Opětovně si uvědomujeme mimořádnost, ojedinělost, 
nebezpečnost a dlouhodobost uvažovaného úložiště. A je zde 
zvyšující se tlak na zužování lokalit. Nejprve se musí určit obecná 
závazná pravidla a podle nich teprve postupovat. Ne, naopak.“

„Mit dem Endlager eilen wir nicht, lass es uns richtig machen. Wir 
haben von Anfang an ein Gesetz gefordert, um die Rechte der 
Gemeinden und der in ihnen lebenden Menschen zu 
gewährleisten. Wir sind uns erneut der außergewöhnlichen, 
einzigartigen, gefährlichen und langfristigen Natur des 
betreffenden Endlagers bewusst. Und der Druck, die Standorte 
einzugrenzen, steigt. Zuerst müssen allgemeine verbindliche 
Regeln festgelegt und dann befolgt werden. Nein, im Gegenteil. “



„Letos je to 30 let od zániku komunistického režimu udržovaného za podpory 
okupačních sovětských vojsk. Jednání řady pracovníků SÚRAO a státních úřadů 
mi připadá, jakoby na mne dýchal tvrdý bolševik. 
Řešení, jak a kam s radioaktivními materiály (odpady) je pro naše občany též 
zkouškou demokracie v naší vlasti“

„In diesem Jahr sind 30 Jahre vergangen, seit das kommunistische Regime mit 
Unterstützung der sowjetischen Besatzungstruppen aufrechterhalten wurde. Die 
Aktionen einer Reihe von SÚRAO und Regierungsämtern scheinen mir den 
Bolschewiken schwer zu tun.
Die Frage, wie und wo mit radioaktiven Stoffen (Abfällen) umgegangen wird, ist 
für unsere Bürger auch eine Atr der demokratischen Prüfung in unserem 
Heimatland. “

Petr Klásek, starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti 

úložišti, obce a občané hájí svá práva:

Petr Klásek, Bürgermeister von Chanovice und Sprecher der 

Plattform gegen das Endlager, Gemeinden und Bürger 

verteidigen ihre Rechte:



Protesty trvají
Proteste dauern



Protesty trvají
Proteste dauern



Platforma proti hlubinnému úložišti, 
obce a občané hájí svá práva
Plattform gegen das Endlager, Gemeinden und 
Bürger verteidigen ihre Rechte
Založena v červnu 2016. Je dobrovolným, neziskovým 
společenstvím obcí a spolků. V této chvíli 47 členů, z toho 32 
měst a obcí a 15 spolků.

Gegründet im Juni 2016. Es handelt sich um eine 

freiwillige, gemeinnützige Gemeinschaft von Kommunen 

und Verbänden. Derzeit 47 Mitglieder, darunter 32 Städte 

und Gemeinden und 15 Vereine.

www.platformaprotiulozisti.cz



Cílem Platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému 
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude 
otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony 
dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. 

Ziel der Plattform ist es, nach einer Lösung für das Problem 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu suchen, die 
offen und transparent ist und in der die Gemeinden und die 
Öffentlichkeit ausreichende Garantien haben, um ihre berechtigten 
Interessen zu vertreten.

• www.platformaprotiulozisti.cz

Platforma proti hlubinnému úložišti, 
obce a občané hájí svá práva
Plattform gegen das Endlager, Gemeinden und 
Bürger verteidigen ihre Rechte



Jak dál s vysoceradioaktivními odpady?
Was tun mit hochradioaktiven Abfällen?

Řešení musí:

Být proveditelné

Garantovat dlouhodobou bezpečnost

Být akceptováno veřejností, zejména dotčenými obyvateli

Ctít možnost pro naše potomky způsob ukládání změnit

Die Lösung muss:

• Machbar sein

• Garantiert langfristige Sicherheit

• Akzeptanz in der Öffentlichkeit, insbesondere bei den 
Betroffenen

• Möglichkeit unserer Nachkommen, die Aufbewahrungsmethode 
zu ändern



K tomu je zapotřebí:
• Proces předem definovat tak, aby byl objektivní s využitím nezpochybnitelných kritérií 

výběru, zcela transparentní a umožňoval kontrolu postupu pomocí nezávislých, obcemi 
vybraných odborníků.

• Přijmout zákon, který zajistí, aby obce i veřejnost mohly účinněji hájit své oprávněné zájmy 
při rozhodování o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. 

Zpoždění v řádu jednotek let neznamená nic oproti požadavku na 
bezpečnost po statisíce let. Zodpovědný postup dnes je naší zodpovědností 
vůči potomkům.

Dies setzt voraus:

• Definition des Prozesses im Voraus so, dass er objektiv ist, unbestreitbare Auswahlkriterien
verwendet, vollständig transparent ist und die Steuerung des Prozesses durch unabhängige, 
von der Komune ausgewählte Experten ermöglicht.

• Verabschiedung eines Gesetzes, um sicherzustellen, dass die Kommunen und die 
Öffentlichkeit ihre berechtigten Interessen bei der Entscheidung über die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle wirksamer vertreten können.

Verzögerungen in der Größenordnung von Einheiten von Jahren bedeuten nichts im
Vergleich zu der Sicherheitsanforderung für Hunderttausende von Jahren. 
Verantwortungsbewusstes Handeln liegt heute in unserer Verantwortung
gegenüber den Nachkommen.

Jak dál s vysoceradioaktivními odpady?
Was tun mit hochradioaktiven Abfällen?



Děkuji za pozornost! / Danke für die
Aufmerksamkeit! 

Mluvčí Platformy

Petr Klásek, tel.: 606 745 795, mail: obec.chanovice@email.cz

Sekretář Platformy

Edvard Sequens, tel.: 602 282 399, mail: edvard.sequens@calla.cz

mailto:obec.chanovice@email.cz
mailto:edvard.sequens@calla.cz

