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Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti 

z 12. dubna 2019 

Obce a spolky se brání hlubinnému úložišti 

27. dubna 2019 - 5. ročník celostátního Dne proti úložišti  

 
Dalším rokem pokračuje snaha představitelů a obyvatel obcí a měst, u nichž státní Správa úložišť 
radioaktivních odpadů (SÚRAO)  hledá místo pro vyhořelé jaderné palivo a další vysoce radioaktivní 
odpady, odvrátit toto ohrožení pro své domovy a budoucnost mnoha dalších generací. V sobotu 27. 
dubna 2019 se proto na osmi lokalitách v České republice uskuteční pátý ročník Dne proti úložišti. 
V jeho průběhu obce i spolky uspořádají pochody, cyklojízdy, maraton, sázení stromů, koncert, be-
sedu, promítání a další akce.  Den proti úložišti opět zaštiťuje Platforma proti hlubinnému úložišti, 
která sdružuje již 47 členů  - 32 obcí a měst a 15 spolků.   

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno uznalo řadu výhrad, které Platforma k práci SÚRAO vzná-
šela. Totiž, že původně ohlašovaný výběr lokalit nestojí na potřebných odborných datech, chybí zákon 
řešící zapojení obcí do výběru, utajování výsledků geologických prací je nesmyslné i že se vztah mezi 
státními úřady a samosprávami dotčenými hledáním úložiště dostal tímto vším do krize. Nutné změny 
jsou však teprve na samém počátku. 

Platforma proti hlubinnému úložišti očekává, že další práce SÚRAO bude vůči obyvatelům obcí, kterých 
se nejvíce týká, transparentní. Výběr lokalit pro další etapu průzkumů již nebude probíhat za přísně 
zavřenými dveřmi a umožní oponování výběru nezávislými odborníky, ve které budou mít obce důvěru. 
Bude také dokončen a přijat dlouho slibovaný zákon, který bude řešit zapojení dotčených obcí do vý-
běru úložiště, ke kterému může dojít jen v konsensu s komunitami, kterých se týká.  

Martin Schenk, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Společný Den proti úložišti ukazuje 
jednotu obyvatel ve všech lokalitách ve snaze hájit své práva při vyhledávání místa pro stavbu úložiště 
a poukázat na netransparentní a nesmyslné kroky, které doposud státní Správa úložišť dělala. Jeho 
účastníci také volají po otevření debaty nad jinými možnostmi naložení s vyhořelým jaderným palivem, 
než je definitivní pohřbení v hlubinném úložišti.“ 

Podrobnosti k akcím Dne proti úložišti na jednotlivých lokalitách tak, jak budou ještě upřesňovány po-
řadateli a kontakty na ně, naleznete v příloze a na webových stránkách www.platformaprotiulozisti.cz 
a www.nechcemeuloziste.cz . 

 

Další informace může poskytnout:  

Martin Schenk, předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora z.s. a mluvčí Platformy proti hlubin-
nému úložišti, tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu 

 
V příloze: 
Souhrnný přehled akcí Dne proti úložišti 2019 v jednotlivých lokalitách  

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
http://www.nechcemeuloziste.cz/
mailto:martin.schenk@habri.eu

