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Atomový odkaz
Kdy se v polovinì minulého století zaØeení stále v nedohlednu
èínaly stavìt první jaderné elektrárny,
V roce 1975 Spojené státy plánovarovali nìkteøí vìdci, e ze veho nejvaly,
e budou mít své trvalé úloitì
døíve by mìl být vyøeen problém vyhovyhoøelého paliva z jaderných elektráøelého jaderného paliva. To toti zùstává
ren ji v roce 1985. Datum se ale posunebezpeèné desítky tisíc let a je tøeba jej
nulo na rok 1989, pak na rok 1998,
hlídat, aby se nestalo koøistí teroristù nebo
poté na 2003 a nyní se u mluví o roku
aby radioaktivitou nezamoøilo okolí. Kdo
2010. Koncepce trvalého úloitì hluse ale o nae atomové dìdictví bude tak
boko pod zemí je pøitom vcelku jednodlouho starat? Nai potomci? A potom
duchá. Odpady ve speciálnì konstruzase potomci jejich potomkù?
ovaných kontejnerech by byly uloeny
Ji v roce 1951
do dìr vyvrtavaroval prezident
ných v horninì.
Harwardské univerádný vìdec nemùe dát absoPo zaplnìní by
zity James B. Conant
lutní záruku, e radioaktivní odbylo úloitì izopøed jadernými odlováno od povrpady
jednoho
dne
neuniknou
v
pady, jejich nebezchu. Nakonec by
nebezpeèných mnostvích dopeènost bude pøetoto místo bylo
konce i z tìch nejlepích úloi.
trvávat
stovky
trvale oznaèeno
generací. Je vysoce
pro nae potomnemravné spoléhat
ky. Jeden návrh
se, e nai potomci se nám budou
ministerstva energetiky USA poèítal s vy100 000 let starat o jaderný odpad, ktestavìním kamenného památníku, který
rý my vyprodukujeme bìhem jediné geby po tisíciletí varoval generace, e jsou
nerace, tvrdili tehdy znepokojení vìdci.
pod ním uloeny smrtelnì nebezpeèPak v roce 1960 poadoval akadené odpady.
mický výbor v USA, aby výstavba noGeologové jsou vak èím dál skepvých jaderných elektráren nebyla potiètìjí. Konrad Krauskopf ze Stanvolována, dokud problém jaderných
fordské univerzity napsal v èasopise
odpadù nebude uspokojivì vyøeen.
Science, e ádný vìdec nemùe dát
Jene obì hlavní velmoci v dobì stuabsolutní záruku, e radioaktivní oddené války potøebovaly plutonium pro
pady jednoho dne neuniknou v nebezsvé jaderné zbranì a tak varovné hlasy
peèných mnostvích dokonce i z tìch
vìdcù nikdy nebyly vyslyeny. Místo
nejlepích úloi. Pøestoe geologotoho nastoupila státní propaganda, ktevé dnes vìdí o pomìrech v horninách
rá opakovanì tvrdila, e ve je ji vyji velmi mnoho, na takovýto úkol jsou
øeeno. Francouzi napøíklad tvrdili, e
jejich poznatky stále jetì nedostaèujíjaderný odpad se prý ji zalévá do skla
cí. Pro pøedstavu: jetì pøed 10 000 lety
a ukládá v hlubinných slujích.
v Evropì bìnì vybuchovaly sopky
Kdy se ukázalo, e to není pravda,
a napøíklad kanál La Manche pøed
pøispìchali jaderní propagandisté s dal7000 lety vùbec neexistoval!
ími nápady: Navrhovali napøíklad uloit vyhoøelé palivo z jaderných elektráren pod ledový pøíkrov Antarktidy, nebo
jej naloit do vyslouilých ponorek
a potopit na dno Mariánského pøíkopu.
Asi nejbláznivìjí nápad byl naloit
vechny jaderné odpady do velké rakety a vystøelit je nìkam do vesmíru. Bohuel, u první pøedbìné výpoèty ukázaly, e kdyby taková raketa pøi startu
havarovala, stala by se asi nae krásná
modrá planeta rázem neobyvatelnou.
Jisté je zatím jedno. Vechny sliby,
kterými nás po celá desetiletí krmil jaderný prùmysl, se ukázaly buï jako pøíli optimistické nebo zámìrnì falené.

pøiblinì 500 let, avak vyhoøelé jaderné tyèe budou aktivní jetì desítky
tisíc let.
Jaderný odpad bude patøit mezi nejdéle trvající dìdictví naí generace. Vyhoøelé palivo obsahuje stovky umìlých
radioizotopù, z nich nìkteré se rozpadají zlomky sekund, jiné ale stovky
tisíc nebo také milióny let. Napøíklad
plutonium 239 je nebezpeèné po dobu
zhruba ètvrt miliónu let, co je asi 12
000 lidských generací. To je doba, která z historického hlediska pøesahuje ve,
co si dovedeme pøedstavit.
Na celém svìtì bylo od poèátku
komerèního vyuívání jaderné energie vyprodukováno více ne 220 000
tun vyhoøelého jaderného paliva. Zatím ani malá èást z tohoto vyhoøelého
odpadu nebyla definitivnì uloena.
Aèkoli øada zemí ji investovala obrovské prostøedky, jak se s tímto problémem vypoøádat, ani jediná z nich
doposud nemá zaøízení na koneèné
uloení vysoce aktivního vyhoøelého
paliva z jaderných elektráren.
V otázce bezpeèné likvidace odpadù z jaderných elektráren pøipomínáme cestujícího, který klidnì nasedne do
letadla, je je sice schopno bez potíí
vzlétnout, ale nemá podvozek pro pøistání a nikdo se s ním zatím ani pøistát
nepokusil. Sedíme pohodlnì v sedadle a posloucháme ujiování posádky
letadla, e jde pouze o malý technický
problém, který posádka ji øeí. Ne
dojde benzín, urèitì se nìjak podaøí
problém vyøeit a bezpeènì pøistát.
Václav Vakù, Greenpeace ÈR

Zbyteèná hysterie?
Proè je vlastnì kolem vyhoøelého paliva takový rozruch? Hlavním
dùvodem je pøedevím jeho nebezpeènost. Palivové tyèe musí být po
vyjmutí z reaktoru léta chlazeny ve
speciálních bazénech. Teprve poté
je moné uloit je do speciálních
kontejnerù, jejich nìkolik desítek
centimetrù silné stìny mají odstínit
silnou radioaktivitu. Obrovským
problémem je i teplota paliva, která
dosahuje a 600 stupòù Celsia. Kontejnery mají garantovanou ivotnost
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
Obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina
Obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina bylo zaloeno
dne 16. 11. 1994 v Horní Cerekvi. Pùsobnost sdruení je jiní
èást Èeskomoravské vysoèiny, zejména prostor ohranièený
sídly Jihlava  Mladé Bøítì  Pelhøimov  Kamenice n. Lipou 
Telè  Jihlava. K hlavním cílùm èinnosti patøí zabránit výstavbì
koneèného úloitì vyhoøelého jaderného paliva v místì pùsobnosti sdruení a ochrana pøírody a krajiny s cílem zachovat krajinný ráz a pøírodní bohatství. Sdruení si vytklo za cíl
podporovat èinnosti a výroby, které zachovávají èi zlepují
souèasnou kvalitu ivotního prostøedí a pøi kterých nedochází ke skladování èi produkci toxických a radioaktivních látek.
Posledním cílem je podpora alternativních zdrojù energie,
touto èinností se vak v regionu zabývá pøedevím obèanské
sdruení Venkov má budoucnost.
Sdruení bylo zaloeno hlavnì z dùvodu úèasti ve správních a dalích øízeních. Zejména v pøípadech, kdy není úèast
samotných obèanù èi vech obcí, které se cítí urèitým zámìrem dotèeny, dle platných zákonù moná. V letech 1994 
1997 bylo úsilí sdruení zamìøeno hlavnì na odvrácení
bezprostøedního nebezpeèí, kterým bylo vybudování (mezi)skladu vyhoøelého jaderného paliva. Nebezpeèí, e z doèasného uskladnìní se mùe stát trvalé, bylo od poèátku
zøejmé. Obce i obèanská sdruení si toho byla vìdoma, situaci nepodcenila a dokázala vìcnou argumentací a vypracovanými studiemi úspìnì oponovat. Sdruení si takté uvìdomovalo, e nestaèí jen odmítat výstavbu (mezi)skladu, e je
nutno pøispìt k rozvoji regionu. Prvním krokem bylo zpracování Charakteristiky a návrhu rozvoje irího regionu Jihlavských vrchù s centrem v Telèi v roce 1996.
V letech 1996  1997 Bezjaderná vysoèina pøipomínkovala tzv. atomový zákon (úèast obcí a obèanských sdruení,
poskytování informací, zajitìní úrovnì jaderné bezpeènosti
neohroující zdraví obèanù a dalí stìejní paragrafy). V letech 1998  1999 pøipomínkovala energetickou politiku (co
nejvìtí mnoství výroby energie z obnovitelných zdrojù, úspory, atd). V obou pøípadech vak bohuel bezúspìnì. Naprosto nevyhovující znìní atomového zákona (který je základní
právní normou, stanovující pravidla pro ukládání radioaktivních odpadù) a pokraèující vývozy el. energie (odpady zùstávají v ÈR), patøí k dùvodùm, proè Bezjaderná vysoèina naprosto

a jednoznaènì odmítá výstavbu úloitì vyhoøelého jaderného paliva. Druhým zásadním dùvodem je zdravé ivotní prostøedí, hodnotná krajina, a z toho plynoucí ivotní podmínky a monosti pro potomky.
V roce 1998 a 1999 získalo sdruení první materiály o
lokalitách hlubinného úloitì. Získané informace zveøejnilo v dubnu 1999 v regionálním tisku v èlánku V Temelínì
nejde jen o Temelín. Na základì odpovìdí øeditele SÚRAO
Ing. Dudy sdruení pøedpokládalo, e nejprve bude zveøejnìna Koncepce nakládání s radioaktivními odpady v ÈR,
probìhne EIA a teprve potom budou vybrány konkrétní lokality. K naemu pøekvapení bylo nejprve schváleno osm
lokalit vèetnì Rùené a navrhovaná Koncepce zveøejnìna
posléze (v souèasné dobì probíhá pøipomínkování). V rámci této Koncepce odmítne Bezjaderná vysoèina vybudování
hlubinného úloitì v územích s velmi kvalitním ivotním
prostøedím obecnì.
Na výbìr lokality Rùené reagovaly obce a obèanská
sdruení na Jihlavsku a Pelhøimovsku svoláním schùzky do
Tøetì, kde byl utvoøen pøípravný výbor, ve kterém jsou zástupci obcí a obèanských sdruení. Bylo dohodnuto, e
obce pøijmou usnesení, ve kterém se závaznì vyjádøí k výstavbì hlubinného úloitì. Dne 29. kvìtna probìhla schùzka
obcí se senátorkou Seitlovou, èlenkou rady SÚRAO, které se
zúèastnili i zástupci Bezjaderné Vysoèiny. Vzhledem k minulým zkuenostem jsou dùvodné obavy z posuzování lokality (èi nadzemního areálu úloitì) izolovanì, bez ohledu
na okolní krajinu a dotèené zájmy obcí a obèanù, které se
nenalézají pøímo v lokalitì. Pøípad Skalky na ïársku (kde
byla v rámci prùzkumu hornickým zpùsobem vyraena tola a uvauje se ji o vybudování skladu vyhoøelého jaderného paliva) a pøípady, kdy se nejdøíve investují finanèní prostøedky a pak se jimi argumentuje, nás vedou k pøesvìdèení,
e je nutno zabránit zahájení prùzkumných prací a dosáhnout vylouèení lokality Rùená ji nyní. Obèanské sdruení
Bezjaderná vysoèina proto velmi pøivítá kadou pomoc.
Kontakt lze navázat na adrese: Ing. Zdenìk Nadrchal, Tyrova 86, 394 03 Horní Cerekev, tel.: 0366/396 274.
Ing. Zdenìk Nadrchal, Koordinátor sdruení

SÚRAO a MPO si hrají na Akta X
Sdruení CALLA bylo nuceno podat alobu k Vrchnímu soudu v Praze na Ministerstvo prùmyslu a obchodu (MPO) a
dále alobu ke Krajskému soudu v Praze na Správu úloi
radioaktivních odpadù (SÚRAO) prakticky v tée vìci. Obì
instituce a osobnì pak ministr Grégr a øeditel SÚRAO Duda
odmítli zpøístupnit informace o jednání Rady Správy úloi
radioaktivních odpadù z února letoního roku a rovnì
schválený Plán komunikace Správy úloi radioaktivních
odpadù na rok 2001, pøestoe tyto ádané dokumenty by
mìly být podle zákona o svobodném pøístupu k informacím
jednoznaènì veøejnì dostupné. Ministerstvo prùmyslu a
obchodu se dokonce snailo zcela nesmyslnì odùvodnit
své odmítnutí státním tajemstvím. Pokud by tomu tak bylo,
poruovalo by ministerstvo samo závaným zpùsobem zákon, nebo jednotliví èlenové Rady SÚRAO nejsou provìøeni na styk s utajovanými skuteènostmi.

Rada SÚRAO se na svém únorovém jednání mìla zabývat
plánem dalích prací pøi vyhledávání úloitì vyhoøelého jaderného paliva v Èeské republice a schválit tzv. plán komunikace na letoní rok. Podle dostupných informací jde o kampaò s cílem zmìnit dosavadní negativní postoj veøejnosti v
místech, kde probíhá vyhledávání úloitì a to s pomocí profesionální agentury na ovliòování veøejného mínìní za cca 6
milionù korun jen v tomto roce. Moná bychom se z dokumentù dozvìdìli, e na zajitìní této podezøelé kampanì neprobìhlo ani øádné výbìrové øízení.
Calla zvolila zdlouhavou soudní cestu v nadìji, e otevøe
cestu k informacím na tìchto zakletých úøadech i pro ostatní
následovníky, kterých bude jistì dost mezi starosty obcí a aktivními obèany z míst ohroených úloitìm vyhoøelého jaderného paliva. Nechceme atomový stát s jeho utajováním,
ale stát respektující svobodu a rozhodnutí svých obyvatel.
Edvard Sequens
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Atomový zákon: jaderný prùmysl pøed obèany
V polovinì mìsíce kvìtna vláda schvlila novelu tzv. atomového zákona. Ministøi pøi tom zamítli monost, aby obce a jejich
obèané (vèetnì obèanských sdruení) mohli spolurozhodovat
o umístìní èi výstavbì jaderné elektrárny nebo hlubinného úloitì jaderných odpadù. Jediným úèastníkem schvalovacích
øízení dle atomového zákona zùstává adatel o povolení. Veøejnost se samozøejmì v pøesnì definovaných pøípadech mùe
zúèastnit územního èi stavebního øízení, ale zásadním problémem je, e otázky jaderné bezpeènosti a radiaèní ochrany se
øeí samostatnì právì podle atomového zákona. Schválený
návrh pøitom pøedloil Státní úøad pro jadernou bezpeènost,
který je znám svými sympatiemi k rozvoji jaderného prùmyslu.
Vláda tak dala nám, obèanùm, jasný signál. Nevede nás mezi
vyspìlé demokratické zemì, nýbr buduje autokratický atomový stát.
Vládou pøijatý zákon dále øíká, e provozovatel jaderné
elektrárny zaplatí za vekeré kody v pøípadì jaderné havárie
maximálnì 6 miliard korun. Zbytek do 12 miliard má doplatit
stát a tím ve konèí. Není od vìci obava, e by pøípadné kody
byly mnohem vìtí. Pro názornost - kody zpùsobené jadernou nehodou v továrnì na zpracování uranu v japonské Tokaimuøe v záøí 1999 pøesáhly v pøepoètu 8 miliard korun. U

samo omezení zodpovìdnosti za kodu je nepøijatelné  jaderný prùmysl získává výhodu proti vem ostatním. I provozy, kde
by pøípadná havárie mohla mít fatální následky, jako jsou chemické továrny nebo rafinérie, ádnou kodu zákonem omezenu nemají a zodpovídají za ni v plné výi.
Dojde-li k jaderné havárii a toto nezùstane bez následkù
na vaem zdraví, mùete se o náhradu kody pøihlásit pouze
do tøí let od té doby, co jste se o události dozvìdìli a nejpozdìji
deset let od takové události. Opìt je to ochrana provozovatele
jaderného zaøízení na úkor normálních obèanù. Dlouhodobé
zdravotní dopady vèetnì rakoviny se mohou projevit a po
více letech, ale pak se ji ádné náhrady nedovoláte.
Problémù vak v tomto zákonì najdeme více. Nyní se
novelou atomového zákona budou zabývat poslanci. Pokud
s ní, tak jako my, nesouhlasíte, mùete oslovit své poslance a
sdìlit jim svùj názor. Není to úplnì zbyteèné. Jestlie se neozveme, stáváme se lehce manipulovatelným stádem. Máte-li
zájem o podrobné výhrady k zákonu od nevládních sdruení
a o alternativní návrhy øeení, napite si o nì na adresu: Sdruení Calla, P. O. BOX 223, 370 04 Èeské Budìjovice nebo
zavolejte na 038/731 01 66.
Edvard Sequens

SÚRAO v akci
Poèátek kvìtna vìnovalo vedení Správy úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) zanedbané komunikaci se starosty. Jak
si nechalo poradit od profesionální agentury na ovlivòování
veøejného mínìní, bude pro ulehèení práce vhodné seskupit
starosty do lokálních skupin, tzv. rad starostù. I s tímto zámìrem tedy sezvalo starosty na setkání  2. kvìtna do Jindøichova
Hradce (lokality Lodhéøov, Klenová a Kunìjov), 3. kvìtna
do Tøetì (lokalita Rùená) a do Lubence (lokalita Blatno a Tis
u Blatna) a koneènì 4. kvìtna do Chyek (lokality Chyky
a Vlksice). V èele minidelegace pøijel sám øeditel SÚRAO
Ing. Duda, dále RNDr. Woller, Ing. Nachmillner a mluvèí Ing.
umberová. Kromì starostù se setkání zúèastnili i zástupci
obèanských sdruení a iniciativ (tam, kde ji v ohroených
lokalitách fungují) a nìkde i zástupci médií  vdy záleelo na
pøístupu starostù, zda se dají vanc veøejné kontrole.
Byly zde podány prvotní informace o tom, co je vlastnì
Správa úloi radioaktivních odpadù, co jsou to radioaktivní odpady, jak se s nimi v Èeské republice hospodaøí a zejména, jak má vlastnì takové koneèné hlubinné úloitì vypadat a jaký bude postup
dalích prùzkumù. Poprvé
mohli starostové a ostatní
pøítomní v rychlosti vidìt, i
jaké konkrétní území vlastnì vybrané lokality zabírají. Pøestoe byl výbìr lokalit v médiích zveøejnìn ji na
podzim 2000, dostali teprve
v letoním dubnu nìkteøí ze
starostù od SÚRAO oficiální
informaci, e i jejich katastrální území do té èi oné
lokality spadá.
Zástupci SÚRAO se pro
zmìnu od starostù dozvìdìli,
e vítají podané informace,
ale e jaderný odpad na

svém území tedy opravdu nechtìjí. Pøítí podobné schùzky
se starosty by se mìly konat na podzim.
Rada SÚRAO bude mít své dalí øádné zasedání 11. èervence. Krom jiného se má zabývat pøipravenou Koncepcí
nakládání s radioaktivními odpady a vyhoøelým jaderným
palivem v ÈR. Podle atomového zákona je v jedenáctièlenné
kontrolní Radì SÚRAO místo i pro ètyøi zástupce veøejnosti.
Nyní je zastávají Ing. Vladimír Èerný  starosta obce Rouchovany, Petr Fiedler (místopøedseda rady)  starosta Jáchymova,
Ing. Pavel Gryndler - úøedník odboru ivotního prostøedí mìstského úøadu v Litomìøicích a RNDr. Jitka Seitlová  senátorka. Obracejte se na nì, nech hájí i Vae veøejné zájmy.
Edvard Sequens
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
Vìøím, e u neijeme v totalitní dobì...
pokraèování rozhovoru se senátorkou
Jitkou Seitlovou z minulého èísla
Platí u nás zákon o svobodném pøístupu
k informacím, podle kterého mùe obèan
získat dokumenty týkající se èinnosti státní správy. Kdy bude mít nìjaký obèan
zájem o èinnost SÚRAO a rozhodování
Rady, mùe získat podklady  napøíklad
zápisy z jednání?
Po svém prvním jednání na Radì SÚRAO jsem si zjistila dotazem na MPO, zda informace se
kterými pracujeme, jsou tajné. Odpovìï znìla, e nejsou
tajné. Informace, které dostáváme na Radu, jsou tedy ji
v takové formì, e nepodléhají ádnému obchodnímu nebo
jinému tajemství. Není podle mì ádný dùvod pro to, aby
instituce, která funguje z povìøení státu, tyto informace neposkytovala. Zejména by je mìlo ale poskytnout MPO, které je pøímým partnerem pro ádosti o informace, které se
týkají SÚRAO a obecnì radioaktivních odpadù.
SÚRAO má za úkol zajistit bezpeènou likvidaci radioaktivních materiálù. Nejvìtím problémem je bezpochyby vyhoøelé jaderné palivo. Zùstává nebezpeèné statisíce let a nikde na
svìtì se nepodaøilo øeení nalézt. Jaké ance tipujete, ze má na
nalezení vhodné lokality pomìrnì malá Èeská republika?
Jde o sloitý odborný problém. Sama jsem profesnì geolog, ale ani tak se nemohu nyní jednoznaènì vyjádøit. Poloím otázku jinak. Domnívám se, e jinde v Evropì jsou stabilnìjí horninové masivy, které mohou zajistit daleko vyí
bezpeènost. Èeská republika leí na styku dvou globálních
geologických systémù  Èeského masivu a Karpatské soustavy, navíc se u nás horninové typy èasto støídají. V Evropì je
naopak nìkolik monotónních souvrství bez výrazné tektoniky se zøetelným obìhem podzemních vod. To ale platí obecnì. K jednotlivým lokalitám u nás se nyní lze tìko vyjadøovat.

Nejpøíznivìjí podmínky pro budování úloitì nemá Èeská
republika ani z hlediska hustoty a struktury osídlení. To je také
významná otázka.
Mohou se obce i obèané, kteøí s prùzkumy na svém pozemku nesouhlasí, vùbec nìjak bránit?
Èasto dostávám odpovìï, e jetì velmi brzo na jednání
o tom, co bude za 5, 10, 15 let. e úloitì bude budováno
nìkdy v horizontu let 20502060. Podle platných zákonù vak
mají èinnosti související s úloitìmi charakter èinnosti loiskové. Pokud se najde území, kde budou deklarovány podmínky vhodné pro úloitì, stává se pøedmìtem ochrany veøejného zájmu Èeské republiky. Vechna øízení pak tedy bìí bez
pøímého rozhodovacího vstupu jednotlivých obcí èi obèanù.
Co se týká prací, deklarovaných jako výzkumné, vyplývá
ze stavebního zákona, e jde opìt o veøejný zájem. Týká se to
i prùzkumných hlubinných vrtù pro úloitì radioaktivního
odpadu. O jejich umístìní rozhodují ministerstva. Vyjádøení
jednotlivých obcí nemusí být podle souèasných právních pøedpisù pro rozhodnutí centrálního orgánu závazné. Právì proto
je podle mì dùleité, aby byli lidé informováni a mohli vyjadøovat svá stanoviska u nyní. Ve chvíli, kdy se proces rozbìhne
s plnou silou, lokální rozhodnutí a stanoviska u nejsou závazná. Mìla by být respektována, ale závazná nejsou.
SÚRAO se zamìøuje na vyhledávání koneèného úloitì,
ani vláda schválila koncepci nakládání s vysoceradioaktivními odpady. Jak je to moné?
Myslím, e tento stav je patový. Je velkou chybou, e dosud
nemáme koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Je
v neprospìch celé vìci vynakládat prostøedky na dlouhodobý
zámìr, který nakonec v koncepci tøeba nebude schválen. Na
radì SÚRAO jsem na to upozornila a myslím, e i proto dolo
k posunu zahájení nìkterých pøípravných prací na prùzkumech,
které by mìly vycházet právì a z nové koncepce...
rozhovor pøipravil Jan Beránek

V Temelínì unikla radioaktivní voda
Po øadì technických problémù, které se vyskytly pøi
s p o u  t ì n í p r v n í h o b l o k u J E Te m e l í n v j e h o t z v.
sekundární, nejaderné èásti, dolo 30. kvìtna k selhání
také v primární, jaderné èásti.
V dobì, kdy byl reaktor odstaven kvùli potíím s vibracemi
turbíny a kvùli netìsnostem v pøívodních potrubích páry, vyteklo z nìj kvùli chybì obsluhy 80 tisíc litrù radioaktivní vody.
Technici chybnì nastavili kontrolní hodnoty. Poté, co vypustili z reaktoru vodu, spustil se automaticky havarijní systém doplòování chladící vody. Vzhledem k tomu, e reaktor
byl v té dobì kvùli revizím otevøen, voda se po chvíli pøelila
do ochranného obalu a do nìkolika okolních místností.
Dana Drábová ze Státního úøadu pro jadernou bezpeènost

IV

(SÚJB) øekla: Radioaktivita vody je nízká, událost nezpùsobila ádné ohroení v areálu ani v okolí elektrárny. Pro podobné události je vedle reaktoru systém kanálkù, který vodu odvede a nedovolí, aby se dostala mimo budovu.
K faktickému ohroení pracovníkù ani okolí elektrárny tedy
v tomto pøípadì zøejmì nedolo. Událost ale potvrdila, e i pøi
ví snaze zajistit vysokou technickou úroveò elektrárny mùe
vdy dojít k selhání konkrétních lidí. Zaráející je také skuteènost, e ÈEZ o události oficiálnì informoval po více ne 24
hodinách. V kadém pøípadì únik vody zpochybnil vechna
pøedchozí tvrzení ÈEZu i SÚJB o tom, e vechny potíe v
Temelínì se týkají jen nejaderné èásti, a e primární, jaderný
okruh je stoprocentnì bezpeèný.
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