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Využití infrastruktury dolu Rožná I                    

pro Podzemní výzkumné pracoviště Bukov 

   Od roku 2017 probíhá experimentální fáze programu Podzemního 
výzkumného pracoviště Bukov. Tato podzemní laboratoř slouží Správě úložišť 
radioaktivních odpadů pro realizaci výzkumného, vývojového a 
demonstračního programu souvisejícího s projektem hlubinného úložiště 
radioaktivního odpadu. Laboratoř využívá stávající infrastruktury uranového 
dolu Rožná I, jejíž provoz zajišťuje společnost DIAMO s.p., o.z. GEAM.  

   V roce 2020 zde byly zahájeny práce na rekonfiguraci stávající 
infrastruktury dolu s cílem optimalizace rozsahu provozované podzemní části 
pro potřeby laboratoře a nákladů na provoz. V lednu 2021 pak byla započata 
ražba nového laboratorního komplexu nazývaného II. Etapa PVP Bukov. 
Provoz podzemní laboratoře se předpokládá minimálně do roku 2030. 
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Úvod  

Jednou z hlavních odpovědností Správy 

úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

je projekt hlubinného úložiště (HÚ), 

které bude sloužit pro uložení všech 

radioaktivních odpadů, které není mož-

né uložit do povrchových a přípovrcho-

vých úložišť (především vyhořelé jader-

né palivo). V rámci tohoto rozsáhlého 

projektu SÚRAO podporuje a provádí 

potřebné výzkumné, vývojové a demon-

strační aktivity. Pro tyto činnosti je vyu-

žíváno podzemních výzkumných praco-

višť/laboratoří [1]. V posledních letech 

je největší část prací v ČR prováděna 

v Podzemním výzkumném pracovišti 

(PVP) Bukov. PVP Bukov je generickým 

typem podzemní laboratoře, což zna-

mená, že se nenachází v místech bu-

doucího umístění HÚ [2]. Generické 

laboratoře jsou využívány 

v zahraničních programech v brzkých 

fázích příprav hlubinných úložišť a často 

jsou realizovány v jinak nevyužívaných, 

již existujících podzemních prostorách, 

nebo alespoň využívají existující in-

frastrukturu. 

Podzemní prostory PVP Bukov se nachá-

zejí v úrovni 12. patra bývalého urano-

vého dolu Rožná I v hloubce 550 m. Pro 

výstavbu byla využita stávající in-

frastruktura dolu [3]. Za výstavbu labo-

ratoře a následné zajištění jejího provo-

zu, jakožto i návazné infrastruktury do-

lu, je zodpovědná společnost DIAMO 

s.p., o.z. GEAM. Výstavba laboratorních 

prostor označovaných jako I. Etapa PVP 

Bukov trvala 4 roky a dílo bylo uvedeno 

do provozu v roce 2017, v tomtéž roce 

byly ukončeny aktivní těžební činnosti 

v dole. 

Tento článek pojednává o probíhajících 

aktivitách v prostorách I. Etapy PVP 

Bukov. Dále jsou zde představeny plány 

s pokračováním provozu pracoviště, 

které jsou spojené se změnami v konfi-

guraci infrastruktury dolu Rožná I a plá-

nováním ražby nových prostor laborato-

ře, označovaných jako II. Etapa PVP Bu-

kov. 

 

Probíhající aktivity v prostorách 

I. Etapy PVP Bukov 

Podzemní prostory laboratoře, které 

jsou nyní v provozu, se nacházejí na 12. 

patře dolu Rožná I poblíž jámy B-1 u 

obce Bukov (Obr. 1). Ražba tohoto pod-

zemního komplexu společností DIAMO 

započala v roce 2013 a dílo bylo kom-

pletně dokončeno v roce 2017, kdy bylo 

předáno do užívání a zahájena experi-

mentální fáze. Etapa I obsahuje celkem 

470 m chodeb, které jsou využívány pro 

experimentální činnosti.  

 

V 2020 zde probíhaly činnosti na celkem 

osmi výzkumných projektech. Základní 

informace o dokončených a probíhají-

cích projektech jsou přehledným způso-

bem shrnuty v brožuře na stránkách 

SÚRAO [4]. Projekty jsou navrhovány v 

souladu s definovaným experimentál-

ním plánem SÚRAO [5], který je tvořen 

oblastmi pokrývajícími komplexní spek-

trum činností spojených s přípravou HÚ 

označovaných jako VEP (výzkumný a 

experimentální program): VEP1 - Cha-

rakterizace a tvorba geovědních modelů 

horninového prostředí, VEP2 - Dlouho-

dobý monitoring horninového prostře-

dí, VEP3 - Proudění podzemních vod a 

transport radionuklidů, VEP4 - Inženýr-

ské bariéry pro HÚ, VEP5 - Vliv realizace 

podzemních děl HÚ na horninové pro-

středí (EDZ), VEP6 - Technologické po-

stupy výstavby HÚ, VEP7 - Demonstrač-

ní experimenty. V rámci těchto oblastí 

jsou dle aktuálních potřeb vypisovány a 

realizovány jednotlivé zakázky na vý-

zkumné projekty. 

 

Do roku 2020 byly dokončeny celkem 4 

projekty. Jednalo se o rozsáhlý projekt 

komplexní geologické charakterizace, 

který demonstroval potřebu a způsoby 

získávání dat z průběhu ražeb podzem-

ních děl a poskytnul ucelený soubor dat 

nezbytný pro plánování a realizaci dal-

ších experimentů [6]. Dále se jednalo o 

zakázku zaměřenou na studium oblasti 

poškozené zóny v okolí podzemních děl. 

V rámci mikrobiálního screeningu byly 

zmapovány společenstva přítomných 

      Obr. 1: Schéma důlního komplexu s vyznačením pozice PVP Bukov 
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mikroorganismů v hornině a podzemní 

vodě. Výjimečným projektem byly pak 

„Hluboké horizonty“. V tomto projektu 

byl ze sta procent využit místní potenci-

ál, kdy byl ještě zajištěn přístup na 

spodní patra dolu a možnost získávání 

data z různých hloubkových úrovní, což 

už v budoucnu nebude možné. 

Z probíhajících projektů stojí za zmínku 

„Interakční experiment“. Tento experi-

ment, realizovaný ve zkušební komoře 

ZK-3S, obsahuje celkem 10 fyzikálních 

modelů s bentonitem, cementem a oce-

lí. Na levé straně zkušební komory je 5 

zahřívaných modelů s topidly a na pravé 

straně 5 nezahřívaných modelů umístě-

ných do vodorovných vrtů v hornině. 

Obr. 2 představuje levou stěnu zkušební 

komory s řídícím a monitorovacím sys-

témem a pohledem na zhlaví pěti zahří-

vaných fyzikálních modelů. Účelem mo-

delů je studium interakcí mezi kandidát-

ními materiály pro inženýrské bariéry 

v HÚ. Aktuálně je projekt ve fázi zatěžo-

vání (zahřívání a sycení) fyzikálních mo-

delů, která bude pokračovat minimálně 

další 2 roky. 

Projekt hydrogeologického a hydroche-

mického monitoringu poskytuje data 

jednak ze sítě bodů na povrchu, a pře-

devším také informace ze sítě monito-

rovacích bodů v podzemí. Jiná zakázka 

se zase zabývá vývojem a testováním 

nedestruktivních geofyzikálních metod. 

V tomto projektu je využívána hlavní 

laboratorní chodba BZ1-XII, kde je na 

stěnách instalovaná aparatura pro elek-

trickou odporovou tomografii a seismic-

ké měření. Další projekt obnáší monito-

rování a interpretaci pohybů vybraných 

puklinových zón. Pro měření se požívají 

3D extenzometry TM-71 (Obr. 3), kte-

rých je po laboratoři rozmístěno celkem 

10. 

 

Projekt označovaný jako „Puklinová 

konektivita“ má za cíl získávání dat pro 

vývoj hydrogeologických modelů pro 

simulace proudění vody a přidruženého 

transportu radionuklidů. Program zahr-

nuje geologickou a hydrogeologickou 

charakterizaci vybraného horninového 

bloku (včetně popisu diskrétních hyd-

raulicky vodivých struktur) v měřítku 

metrů až desítek metrů s důrazem na 

popis konektivity hydraulicky vodivých 

puklin. Hlavním nástrojem studia jsou 

hydraulické testy v jádrových vrtech (v 

jednotlivých vrtech, nebo mezi vrty), 

následné testy s použitím stopovačů a 

jejich matematické simulace. Aktuálně 

probíhá vrtání, charakterizace a vystro-

jování vrtů multipakrovými systémy pro 

následné hydraulické testy. 

 

Rekonfigurace infrastruktury 

dolu Rožná I 

Od zahájení provozu laboratoře pokra-

čoval provoz podzemního díla v původ-

ním režimu, kdy byl udržován přístup na 

důlní patra pod úrovní laboratoře, a to 

až na 24. patro do hloubky 1200 m, od-

kud byla čerpána důlní voda. Do června 

roku 2020 byl provoz laboratoře zajišťo-

ván společností DIAMO v rámci smlouvy 

o zajištění provozuschopnosti a údržby 

PVP Bukov. Cílem následného snažení 

obou smluvních stran bylo najít takové 

řešení, aby byly v budoucnu sníženy 

vysoké náklady na provoz důlní in-

frastruktury. 

V průběhu let 2019 až 2020 si SÚRAO 

nechala vypracovat řadu externích srov-

návacích studií, které měly za cíl porov-

nat, zda je pro naplnění výzkumného a 

experimentálního plánu nezbytné nadá-

le investovat do provozu PVP Bukov, 

nebo by bylo efektivnější získat nezbyt-

ná data jiným způsobem, např. v zahra-

ničních podzemních pracovištích. Vý-

Obr. 2: Interakční experiment 

Obr. 3: Extenzometr TM-71 
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sledkem bylo doporučení navazujícího 

provozu za podmínky jeho optimalizace. 

Navazujícím typem prací byly tedy tech-

nickoekonomické studie srovnávající 

varianty provozu dolu. Ty měly za cíl 

vyřešit otázku, jestli pokračovat ve stá-

vajícím nákladném režimu provozování 

celého důlního díla nebo provést jedno-

rázové investice do úpravy infrastruktu-

ry v omezeném prostoru s porovnáním 

ekonomické stránky variant. Výsledky 

studií jasným způsobem demonstrovaly, 

že je potřebné pokračovat v experimen-

tech na PVP Bukov a investovat do 

změn v konfiguraci provozu dolu. Finál-

ní, nejlépe ekonomicky výhodné a tech-

nicky proveditelné řešení, obnáší  zato-

pení spodních pater dolu, až po úroveň 

13. patra, se zachováním provozu čtyř 

jam (R1, R6, B2 a B1). Mezi výrazné in-

vestiční zásahy tohoto řešení patří pře-

devším změny ve stávajícím kaskádním 

systému čerpání vody na povrch. 

V návaznosti na vyhodnocení výše po-

psaných studií byla k datu 1.7.2020 uza-

vřena nová smlouva o spolupráci při 

provozu PVP Bukov. Smlouva celkově 

pokrývá zajištění provozu do roku 2030 

s opcí do roku 2035. Smlouva zahrnuje 

období Přípravy na dlouhodobý provoz, 

kdy budou prováděny práce na rekonfi-

guraci dolu včetně potřebných investic, 

po jejichž dokončení naváže režim pro-

vozu dolu v optimalizovaném rozsahu. 

Provozovaná a udržovaná zůstanou 

pouze ta důlní díla, která jsou nezbytně 

nutná pro zajištění chodu laboratoře. V 

rámci smlouvy budou nadále udržovány 

prostory I. Etapy, a dále je smlouvou 

pokryta i výstavba nových částí labora-

toře (II. Etapa PVP Bukov). Kromě úprav 

v podzemí je také v plánu příprava povr-

chového zázemí laboratoře u jámy B-1. 

 

Rozšíření laboratoře - II. Etapa 

PVP Bukov 

Protože pro naplnění výzkumného pro-

gramu SÚRAO jsou stávající prostory I. 

Etapy nedostatečné, byla naplánována 

ražba nového komplexu laboratorních 

chodeb. Ten bylo rozhodnuto umístit do 

oblasti východně od jámy B-2, resp. R7-

S (Obr. 1). Důvodem lokalizace v této 

části bylo nevhodné horninové prostře-

dí v okolí I. etapy zastižené průzkumný-

mi vrty a dále skutečnost, že není mož-

né přerušit chod běžících experimentů 

nebo dokonce způsobit jejich poškození 

vlivem razicích prací. 

V plánovaných místech byly potvrzeny 

vhodné geologické podmínky a velkou 

výhodou je i blízkost jámy B-2, která  

Obr. 4: Stanoviště projektu Puklinová konektivita v chodbě ZK-2.  
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díky svému širokému profilu může být 

použita pro transport nadrozměrných 

nákladů do podzemí. To může být využi-

to pro demonstrační experimenty, které 

je v plánu realizovat v poslední fázi pro-

vozu laboratoře. Oblast je vyznačena na 

Obr. 5, který zobrazuje mapu části 12. 

patra v oblasti mezi jámami R-1 a B-1 s 

vyznačením chodeb, které zůstanou 

v budoucnu přístupné a bude možné je 

využít pro výzkumné aktivity (například 

zřízení monitorovacích stanovišť). 

Plán nového komplexu chodeb obnáší 

ražbu šesti laboratorních chodeb (délka 

každé do 90 m), z kterých budou raženy 

desetimetrové zkušební komory. Délky 

zkušební komory vycházejí z délek důl-

ních děl, které lze větrat přirozeným 

větrním proudem bez nutnosti instalace 

separátního větrání a podle předešlých 

zkušeností je taková komora dostatečná 

a vhodná pro poskytnutí technologické-

ho zázemí pro experiment nebo realiza-

ci jádrových vrtů. Navržený komplex 

dále obsahuje větrací štoly, které pro-

pojují dvojice laboratorních chodeb a 

umožňují vytvořit průchozí větrní 

proud. Lokalizace zkušebních komor 

bude záviset na zastižené geologické 

stavbě v rámci laboratorní chodby. 

V maximalistickém rozsahu je uvažová-

no s umístěním až 24 zkušebních ko-

mor. 

 

Závěr 

Provoz PVP Bukov je plánován minimál-

ně do roku 2030. Vytvoření nových pro-

stor laboratoře umožní kompletní napl-

nění experimentálního programu 

SÚRAO. Ražba nové části byla zahájena 

v lednu 2021. Doba vyražení základní 

části systému chodeb je odhadována na 

22 měsíců. Celková doba pak bude závi-

set na provedeném množství zkušeb-

ních komor. 

V současné době SÚRAO pokračuje 

v přípravách některých plánovaných 

projektů uvnitř I. Etapy. Jedná se napří-

klad o in-situ korozní experiment, kde 

bude testována korozní odolnost kandi-

dátních materiálů pro ukládací obalový 

soubor pro HÚ.  

Ve zpracování je také sestavení konkrét-

ního plánu experimentů podle priorit a 

potřeb v návaznosti na výstavbu II. Eta-

py, a dále na celé období předpokláda-

ného provozu laboratoře (minimálně do 

roku 2030). V prostorách nové části 

laboratoře se budou v nejbližších letech 

výzkumné aktivity zaměřovat především 

na témata související s programem HÚ 

definované v plánu vědy a výzkumu 

SÚRAO [5]:  

 

 

 

 

 

 

1.     Stanovení přenositelnosti poznatků 

získaných z povrchových částí hornino-

vého prostředí PVP Bukov do hlubin-

ných částí pro predikci vlastností lokalit 

v hloubce úložiště,  

2.    Ověření šíření teploty v úložišti od 

zdrojů simulujících vyhořelé jaderné 

palivo,  

3. Ověření predikce transportu mobil-

ních radionuklidů v izolační části úložiš-

tě,  

4. Ověření vlastností materiálů ukláda-

cích obalových souborů v reálných pod-

mínkách horninového prostředí,  

5. Ověření predikce THMC (termo-

hydro-mechanicko-chemických) proce-

sů v reálných podmínkách úložiště,  

6.   Ověření vlivu ražebních postupů na 

rozsah poškození horniny (oblast EDZ) a 

izolační schopnosti horniny. Důležitou 

součástí programu II. Etapy je i ověřová-

ní technologických postupů výstavby 

podzemních děl hlubinného úložiště a 

demonstrační experimenty, kde je 

v reálných měřítcích testována provedi-

telnost a chování modelů ukládacích 

míst vystavěných podle technického 

konceptu hlubinného úložiště. 

 

 

Obr. 5: Mapa části 12. patra dolu 
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pracuje od roku 2015 jako vedoucí oddělení projektových a inženýrských činností. V 

PVP Bukov má na starosti aktivity spojené s provozem a rozvojem pracoviště. 

Ing. Jaromír Augusta, Ph.D. 

 

 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, magisterský obor Strukturní geologie. Ve 

stejném oboru navázal na doktorské studium, které dokončil v roce 2015. Ve 

SÚRAO pracoval od roku 2014 jako vedoucí oddělení geologických bariér a v roce 

2018 se stal vedoucím úseku přípravy úložišť RAO. Měl na starosti návrh, výstavbu 

a poté charakterizační fázi I. Etapy PVP Bukov. Aktuálně zajišťuje koncepční řešení 

plánu vědy a výzkumu SÚRAO v procesu přípravy hlubinného úložiště a propojení 

aktivit s výzkumem v PVP Bukov. Dále se také podílí na organizaci provozu a rozvoji 

PVP Bukov. 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D. 


