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K èemu taková koncepce?
zmínìných 8 lokalit bylo vybráno
Po nìkolikaletých odkladech byla kov navrené rozloze. Jsou známy vyluneènì zveøejnìna Koncepce nakládání
èující dùvody pro vyøazení buï celých
s radioaktivními odpady a vyhoøelým
lokalit nebo jejich èástí.
jaderným palivem v Èeské republice.
Materiál tvrdí, e by vekeré náklaBohuel materiál, který pøedloilo Midy na vyhledávání, vybudování a uzanisterstvo prùmyslu a obchodu této levøení úloitì mìly èinit cca 47 mld.
tité práci neodpovídá. Pokud v nìm
Kè. Døíve se udávalo i 100 miliard
nìkdo hledá seriózní, fakty podloené
a reere ÚJV Øe z 1997 takté hovoøí
zdùvodnìní, proè se poèítá jen s jedo podstatnì vyích èástkách v pøípadì
ním øeením pro vysoceradioaktivní
zkoumaných státù západní Evropy
odpady a vyhoøelé jaderné palivo, tedy
a USA èi Kanady.
s hlubinným úloiSÚRAO nechtìtìm plánovaným na
O nákladech na úloitì se dnes
lo odpovìdìt na
území Èeské repubsnadno rozhoduje, kdy dluh
otázku, zda tato
liky v r. 2065, tak ho
v roce 2050 spadne do klína
èástka prola nìv textu nenajde.
naim potomkùm spolu s tisíci
jakým oponentSoubìnì byl
tun vysoceradioaktivního odpadu.
ním posouzezveøejnìn druhý doním. Zdá se, e
kument  Posouzejde o úèelové podní vlivù koncepce na
hodnocení chránící provozovatele jaivotní prostøedí. Ani zde nenaleznederných elektráren, firmu ÈEZ, od vyme nìjaké porovnání environmentálích poplatkù na jaderný úèet. Aèkoliv
ních vlivù jednotlivých variant monépodle studie, kterou si nechalo zpraho øeení, jím by byl zdùvodnìn výbìr
covat SÚRAO, ani nyní odvádìných 50
hlubinného úloitì. Nabízelo se pøiKè za 1 MWh vyrobené elektøiny
tom napøíklad dlouhodobé skladováv jaderné elektrárnì nestaèí na shroní, pøímé uloení do hlubinného úlomádìní plánovaných
itì, transmutace èi pøepracování
47 miliard. Pro zajímaa uloení zbytkù. Ani jedno øeení není
vost lze srovnat sazbu
ideální a èím více odpadù dále budeodvodu 50 Kè na 1 MWh
me produkovat, tím hùøe, ale mìly být
u nás a 20 DEM na
posouzeny, nebo se na realizaci bu1 MWh v Nìmecku. Ono
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se dnes tak snadno rozNaopak zmínìné Posouzení
hoduje, kdy dluh v roce
v nìkterých svých èástech spíe pøipo2050 spadne do klína namíná propagaèní manuál na podporu
im potomkùm spolu
jaderné energetiky. Tøeba kdy navrhus tisíci tun vysoceradioje, e dùleitými eliminaèními a komaktivního odpadu!
penzaèními opatøeními negativních vliK pøekvapení mnovù na ivotní prostøedí má být v duchu
hých se koncepce vùbec
osvìdèené praxe jaderného prùmyslu
nezabývá radioaktivními
osvìta a propagace ruku v ruce se
odpady z tìby a úpravy
sponzoringem dotèených obcí. Tedy
uranových rud s odkazem
nikoliv dialog dvou rovnocenných partna horní zákon, který ponerù  obcí a ostatní veøejnosti na jedvauje odkalitì a odvaly
né stranì a státu na druhé stranì.
za loiska nerostù. OdvoV koncepci je k velkému pøekvalání na horní zákon je popení uvedeno, e bylo vytipováno cca
kusem vyhnout se velmi
30 základních oblastí pro výbìr hlurozsáhlému a oehavébinného úloitì, které budou postupmu problému, nebo odnì provìøovány. To ji není pravda,
kalitì a haldy tvoøí
zuující výbìr probìhl a dalí práce
ohromnou ekologickou
mají podle tvrzení Správy úloi radizátì a jejich sanace je
oaktivních odpadù pokraèovat jen na
pro nedostatek finanèosmi lokalitách. Velmi negativnì ale
ních prostøedkù pøíli povnímáme samotný zpùsob výbìru, kdy
malá. Záøící haldy u nás
nebylo dostateènì doloeno, proè právì

zabírají plochu 2.5 mil. m2 a obsahují
43 mil m3 materiálu. V odkalitích je
zase na 584 ha uloeno takøka 47 mil.
m3 radioaktivních kalù. Nikdo pøitom
reálnì neuvauje, e by je vyuil jako
surovinu, jde jednoznaènì o radioaktivní odpady.
Je otázkou, co teï s takovouto koncepcí. Patrnì ji na popud ministra Grégra schválí vláda bìhem podzimu. Ji
teï je vak jasné, e politická garnitura, která vystøídá vládu sebevrahù bude
muset pøijít s novou strategií, je myslí
i na budoucnost. Mál-li to být strategie
zodpovìdná k naim dìtem a vnukùm,
bude muset ukonèit produkci nejnebezpeènìjích radioaktivních odpadù
 vyhoøelého jaderného paliva.
Edvard Sequens, Sdruení CALLA
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
Obèanské sdruení Zachovalý kraj
bylo zaloeno v lednu letoního roku na základì petice obèanù obce Nadìjkov proti plánovanému hlubinnému úloiti
a postupnì získalo èleny i v dalích dotèených obcích. Za svùj
úkol povaují èlenové sdruení pøedevím poskytovat svým
spoluobèanùm dostatek informací o problematice ukládání
radioaktivních odpadù a umonit jim, aby se mohli podílet na
rozhodování o umístìní této stavby ve svém okolí. Spolupracují proto pøedevím s obecními zastupitelstvy a regionálním
tiskem, navázali kontakt i s dalími organizacemi, které mají
zájem na zachování místní hodnotné krajiny (ÈSOP, o.p.s.

Èeský Merán), zúèastnili se informaèní schùzky starostù se
zástupci SÚRAO, veøejného pøipomínkování Posouzení vlivu
Koncepce nakládání s RAO na ivotní prostøedí a semináøe
o nakládání s RAO a hlubinných úloitích v Senátu ÈR. Obrátili se rovnì na èleny krajského zastupitelstva, poslance
a senátory s ádostí o vyjádøení jejich názoru na umístìní úloitì ve zdejí oblasti. V souèasné dobì pøipravuje sdruení
Zachovalý kraj pøedbìnou pøihláku do správního øízení.
Kontakt: Zachovalý kraj, Ing. Zdenìk Èerný, Kalitì 22, 398
53 Nadìjkov, vetrov@mybox.cz

Pøedstavujeme osm míst vytipovaných pro úloitì: 2. Vlksice, 3. Chyky
Jistebnická vrchovina skladitìm radioaktivního odpadu?
Mezi území uvaovaná pro vybudování trvalého úloitì jaderného odpadu byly zaøazeny i lokality Chyky (56,1 km2)
a Vlksice (56,4 km2). Jsou pojmenovány podle stejnojmenných obcí v okrese Písek, severovýchodnì od Milevska. Celé
území patøí do celku Vlaimské pahorkatiny, okrsku Jistebnická vrchovina. Lokality leí na jihovýchodním okraji støedoèeského plutonu, základní horninou jsou zde hlubinné a ilné
magmatity  melanokratní granity, syenity a syenodiority. Jde
o nejsilnìjí radioaktivní horniny (vyvøelé) v Èeském masivu.
Zdejí prostøedí je velice hodnotné, esteticky vyváené, se
zachovalými pùvodními druhy a spoleèenstvy, se zachovalou strukturou osídlení vèetnì velkého mnoství kulturních
památek, zejména lidové architektury. V okolí Chyek se nachází chránìné území Braniov a øada pøírodních památek:
rybník Zeman, Poreínská stráò, Balvanisko, Hodkov. Okolo
vesnice Petrovice (9 km od Chyek) vede nauèná stezka se
zastávkami u pøírodních památek Vrkámen, Husova kazatelna a Kozinec. Na nauèné stezce Kováøovskem leí u vesnice
Hrazany (9 km od Chyek) pøírodní památka Knìz. Pod Ounuzem (11 km od Chyek) se pøipravuje k vyhláení pøírodní
rezervace Jehlitì, zahrnující cca 15ha velký porost kvìtnatých buèin rostoucích na pøíkrém balvanitém svahu  pseudokaru. Poblí Vlksic leí pøírodní památka Rohozovská
a pøipravuje se nauèná stezka Nadìjkovsko. Proto byl ji v r.
1988 zpracován návrh na vyhláení CHKO Jistebnická vrchovina. Návrh nakonec nebyl uskuteènìn a ochrana území
je na základì dohody inspektorù okresù Pøíbram, Tábor, Písek a Beneov (ze 7.6.1989) realizována postupnì, formou
pøírodních parkù pod spoleèným názvem Jistebnická vrchovina (na okrese Tábor byl vyhláen v r. 1988, tehdy jetì jako
klidová oblast, na okrese Beneov v r. 1996, na okrese Pøíbram je právì vyhlaován, okres Písek zatím v realizaci dohody z r. 1989 pokroèil nejménì). Územím prochází nadregionální biokoridor a v centrální èásti Jistebnické vrchoviny je
vymezeno nadregionální biocentrum.
Hustota zdejího osídlení je nízká, nejsou zde ádná vìtí
sídla ani prùmyslové závody. V nejbliím mìstì Milevsku
(cca 10 km z Chyek a 6 km z Vlksic, 10 000 obyvatel), kam
dojídí za prací èást místních obyvatel, jsou podniky lehèího
prùmyslu: Závody na výrobu vzduchotechnických zaøízení,
poboèka firmy Koh-i-nor a Jitex. Dalí obyvatelé dojídìjí
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do zamìstnání napø. do Tábora, nebo nali uplatnìní v místì:
v zemìdìlství, lesnictví, slubách. Hospodaøí zde jak zemìdìlská drustva, tak pomìrnì vysoký poèet soukromých rolníkù, z nich se znaèná èást snaí o ekologický pøístup
a vìnuje se pøedevím pastvì skotu. V posledních letech se
také roziøuje chov koní s nabídkou výcviku jízdy i hippoterapie. Obce v rámci svých moností podporují drobné podnikání a etrnou turistiku: budují cyklostezky, udrují turistické
cesty, peèují o památky. V místních rekreaèních zaøízeních probíhají prakticky celoroènì koly v pøírodì, dìtské tábory,
ozdravné pobyty nebo soustøedìní sportovcù.
Obce Nadìjkov (4 km od Chyek) a Jistebnice (8 km od
Chyek) a mìsto Sedlec-Prèice (12 km od Chyek) jsou èleny
Sdruení obcí Èertovo bøemeno. Sdruení obcí Èertovo bøemeno spoleènì s Èeským svazem ochráncù pøírody Vlaim,
TJ Sokol Sedlec  Prèice, Agro Mìetice spol. s r.o., Farmou
Prèice spol. s r.o., firmou Hásek spol. s r.o. a øadou fyzických
osob zaloilo obecnì prospìnou spoleènost Èeský Merán.
Jejím hlavním cílem je realizace rozsáhlého projektu oivení
Èeského Meránu a okolí rozvojem etrné turistiky s uválivým
vyuitím místního bohatého pøírodního a kulturního dìdictví.
Základním pøedpokladem je samozøejmì ochrana a obnova
zdejích pøírodních a kulturních objektù. Podobné cíle má
i Sdruení obcí Milevska, jeho èleny jsou dalí obce, leící
v zájmovém území SÚRAO: Chyky, Pøetìnice, Boetice
a Zhoø.
Pro zdejí zachovalý kraj by i jen nezávazná úvaha o vybudování trvalého úloitì jaderného odpadu znamenala tìko vyèíslitelné ztráty. Jakási potenicální, tìko identifikovatelná, by èasovì velmi vzdálená hrozba typu jaderného
úloitì by zde znamenala obrovské sníení pohody, která
je nezbytnì nutná pro úspìnou realizaci podnikatelských
aktivit v oblasti etrného turistického ruchu. Pøitom vyuití
území k etrné turistice je jedním z mála prostøedkù, jak zastavit výrazný pokles obyvatelstva  jen za posledních deset let
zde ubylo více jak 10% stálých obyvatel. Místní zastupitelstva
i dalí organizace proto povaují za svùj úkol zamezit jakékoli
aktivitì, která by ve svém dùsledku mohla vést k vybudování
úloitì, a je tedy v rozporu se snahou o pøirozený a etrný
rozvoj zdejího kraje.
Olga Èerná, Pavel Peout
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Veøejné projednání
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady v ÈR
V polovinì záøí probìhlo veøejné projednání Koncepce nakládání s radioaktivními odpady v ÈR a jejího posouzení
z hlediska vlivù na ivotní prostøedí. Ministerstvo prùmyslu
a obchodu vak opìt ukázalo, jak snadné je v Èeské republice na jedné stranì dodrovat ustanovení platných zákonù,
ale zároveò se vyhnout jejich skuteèné náplni a smyslu.
Za prvé, veøejné projednání má slouit k otevøené diskusi
nad pøipraveným dokumentem. Koncepce a zejména její posouzení vak byly zveøejnìny pouze virtuálnì. Kdo nenavtívil ty správné internetové stránky ministerstva prùmyslu,
mìl jen mizivou anci se o jejich existenci dozvìdìt. Na internetu navíc nebyla výzva k podání pøipomínek a námìtù, stejnì jako chybìla informace o tom, kde a kdy veøejné projednání probìhne.
Za druhé, veøejné projednání se konalo v Praze, v pracovní den (úterý) dopoledne, zaèátek byl v 10:00. Opravdu nenapadlo zodpovìdné úøedníky, e takto stanovený termín je
naprosto nedostupný tøeba pro dotèenou veøejnost z lokalit,
nacházejících se ve vzdálených venkovských oblastech? Nebo
to byl dalí zámìr s cílem vypoøádat se s veøejným projednáním pouze formálnì?
Za tøetí, ji na zaèátku veøejného projednání autoøi zpochybnili samotný název dokumentu: Koncepce nakládání
s radioaktivními odpady. Prohlásili kategoricky, e mezi radioaktivní odpady nepatøí ani obrovské objemy radioaktivních odpadù z tìby a zpracování uranu, ani vyhoøelé jaderné palivo  obojí bylo prohláeno za cennou surovinu, za
kterou nám nai potomci budou jetì vdìèní. Nelze to nazvat jinak ne jako etiketní podvod, který snadno odhalí jednoduchý test: existuje na svìtì nìjaký stát, který by si od nás
chtìl takovou cennou surovinu koupit, by jen tøeba za
symbolickou korunu? Ovem e ne, vechny státy hledají ji
desítky let zpùsob, jak se tìchto odpadù zbavit  pokud bychom je tøeba sami chtìli skladovat na území jiného státu,
museli bychom mu za tuto slubu tvrdì zaplatit.
Za ètvrté, nejednalo se ani o koncepci v pravém slova
smyslu. Zdravý rozum napoví, e výsledkem procesu by mìlo
být popsání moných zpùsobù likvidace radioaktivního odpadu, jejich vlivù na ivotní prostøedí i na obyvatele, a na

základì toho kvalifikovaná volba optimální metody. Ve skuteènosti vak autoøi koncepce i její posouzení na veøejném
projednání vyzdvihovali právì tu skuteènost, e nastínìných
variant je mnoho, pøièem je prý skvìlé, e vechny jsou otevøené a nemusíme zatím ádnou z nich vybírat.
Ve skuteènosti jsme se tak pouze dozvìdìli, e radioaktivní odpady vlastnì nejsou odpady a e zatím nerozhodneme,
jak je budeme likvidovat, co je nejlepí zpráva pro pøítí generace.
Prùbìh veøejného projednání byl samostatnou kapitolou.
Místnost byla z velké èásti naplnìna zástupci jaderného prùmyslu a jeho fanoukù, od ÈEZ pøes Èeskou nukleární spoleènosti a po tucet studentù jaderného inenýrství. Po prezentaci koncepce moderátor vyzval pøítomné, aby vystoupili
s pøípadnými pøipomínkami. Kdo nìjaké mìl, musel projít ulièkou a dopøedu k mikrofonu, postavit se èelem k panelu expertù jako ke zkuební komisi a mluvit. Po prvních dvou
pøíspìvcích ze strany ekologických iniciativ (Jihoèeské matky
a Hnutí DUHA) se strhla bouølivá reakce, ve které vystupovali
pøítomní inenýøi a èinovníci. Kritici koncepce byli opakovanì oznaèeni za hlupáky, nevzdìlance, uplacené fanatiky. Vánivou výzvou uèit se, uèit se, uèit se uzavøel svùj výstup
nikoliv pùvodní autor této mylenky, ale ing. Fleischhans
z Èeské nukleární spoleènosti.
Není divu, e v takové atmosféøe zùstala témìø nevyuitá
dalí výzva moderátora, zda snad jetì nìkdo dalí z pøítomných, tøeba zástupci obcí a dotèených lokalit, pøednese pøipomínky. Nadìjnou výjimkou byl obèan Nadìjkova. Po skonèení projednávání jsem mluvil s nìkolika pøítomnými starosty,
kteøí mi jen potvrdili, e se báli vystoupit, aby ze sebe nedìlali
hlupáky.
Ministerstvo prùmyslu a jeho spojenci v tom zkrátka
umìjí chodit. Ukazují-li nám takto arogantnì, e o rovnocennou a vìcnou diskusi nemají zájem, musíme se pouèit.
Pro pøítì u tedy víme, e nemá význam pokouet se
s takovými lidmi o konstruktivní dialog, ale e musíme organizovat o to úèinnìjí odpor. Míè je na stranì obèanù
a obèanských sdruení.
Jan Beránek, øeditel Hnutí DUHA

Atomový odpad do Ruska na vìèné èasy?
Rusko, které si nikdy z radioaktivní kontaminace pøíli velkou
hlavu nedìlalo, chce zøejmì ze své zemì udìlat nejvìtí jaderné smetitì na svìtì. Rusové toti svìtu nabídli, e budou
sváet zahranièní radioaktivní palivo do tajných vojenských
komplexù Majak u Èeljabinska a Krasnojarsk na Sibiøi a tam je
buï pøepracovávat nebo uloit na na vìèné èasy. Nedávno vak vylo najevo, e právì v tìchto zaøízeních dolo
k vùbec nejvìtím jaderným haváriím, které Sovìtský svaz
témìø 30 let úspìnì tajil. Západní vìdci, kteøí tato místa navtívili, tvrdí, e napøíklad okolí Èeljabinska je dnes nejvíce
radioaktivnì zamoøeným místem na celé naí planetì.
Monost, e Rusko se u brzy stane svìtovou skládkou
radioaktivního odpadu, je nyní opravdu aktuální.
Ruský ekologický zákon z roku 1992 zakazoval dovoz
jaderných materiálù z cizích zemí s výjimkou státù bývalého
východního bloku, které uzavøely s Moskvou pøísluné smlou-

vy. Rusko nyní importuje vyhoøelé palivové tyèe z Ukrajiny,
Bulharska, Slovenska a Maïarska. Avak ministerstvo pro atomovou energii (Minatom) ji od roku 1998 lobovalo ve státní
Dumì  dolní komoøe ruského parlamentu  za zmìnu zákona.
Ruská poboèka Greenpeace s dalími osmi ekologickými
organizacemi zahájila vloni proti dovozu jaderného odpadu
kampaò. Od èervence do øíjna 2000 se jim podaøilo sesbírat
celkem 2,5 miliónu podpisù pod petici ádající celonárodní
referendum, v nìm by se obèané mohli k dovozu jaderného
odpadu vyjádøit.
Podle ruské ústavy musí toti ruský prezident uspoøádat
referendum, pokud nìjaká skupina iniciátorù posbírá nejménì 2 miliony podpisù. Avak pøesto, e ekologové posbírali
o více ne pùl milionu podpisù navíc, ádné referendum se
nekonalo. Ústøední volební komise toti nakonec 700 000
pokraèování na str. IV
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
dokonèení ze str. III

podpisù z ryze formálních dùvodù neuznala. Hlavní záminkou pro odmítnutí bylo to, e u nìkterých podpisù chybìl
vedle pøesné adresy i region, z nìj dotyèný pocházel. To
vak nezávislí pozorovatelé oznaèili jako nedemokratické
a smìné, protoe kadý podpisový arch byl opatøen oznaèením regionu (kde se podpisy sbíraly) ji pøímo v záhlaví.
V èervnu 2001 pak Státní duma definitivnì schválila zákony, které umoòují dovoz odpadu do Ruska, jeho skladování
a zpracovávání na ruském území. Ministerstvo jaderné energetiky nesdìlilo, ze kterých zemí by mìlo být palivo dováeno, kde bude skladováno a jakým zpùsobem zpracováváno.
Zákon musí jetì schválit horní komora. Podle stoupencù
zákona by Rusko mohlo získat kolem 20 miliard dolarù. Èást
tìchto prostøedkù by pøitom prý mohla být vìnována na ekologické projekty. Skupina akademikù na poslední chvíli vyzvala prezidenta Putina a poslance, aby dovoz odpadu nedovolili, protoe je v rozporu se zájmy zemì, a to z ekonomického,
vojenského i ekologického hlediska.

Majak  továrna na smrt
Sovìtský jaderný program Stalin zahájil ve snaze vyrovnat se
americkému úspìchu v Hiroimì a Nagasaki. Jednou z klíèových èástí tohoto programu byl jaderný komplex Majak.
Výstavba závodu zaèala v listopadu 1945 a ji v roce 1948
zde zaèal pracovat první reaktor produkující plutonium pro
atomové bomby. V srpnu 1949 byla odpálena první sovìtská
bomba, která obsahovala plutonium z Majaku. Stalo se tak na
poèest Stalinových sedmdesátých narozenin. Od té doby byl
Majak pro Sovìty klíèovým zaøízením na produkci plutonia
a pøepracování vyhoøelého jaderného odpadu.
Majak leí v pohoøí Uralu, pøiblinì 80 kilometrù severnì
od mìsta Èeljabinsk. Je to vùbec nejvìtí jaderný komplex na
svìtì. Jeho historie je jedním dlouhým øetìzem jaderných katastrof, ekologických havárií a hazardováním s lidskými ivoty. Od roku 1949 a do roku 1956 Majak vypoutìl vysoce
radioaktivní tekuté odpady pøímo do øeky Teèi. Více ne 124
tisíc lidí ijících podél øeky, která pro nì slouila jako hlavní
zdroj pitné vody, obdrelo obrovské dávky radioaktivity. Kdy
byl rozsah této kontaminace koneènì uznán, pøes sedm a pùl
tisíc vesnièanù bylo narychlo evakuováno. Tento krok vak
pøiel pozdì. Celkem 8 tisíc lidí tehdy na následky ozáøení
zemøelo.
V záøí 1957 dolo v Majaku k druhé nejhorí jaderné havárii na svìtì. Kovový tank obsahující 300 krychlových metrù
vysoce radioaktivních odpadù se pøehøál a explodoval. Pøi
tom se uvolnil radioaktivní mrak o aktivitì 74 tisíc Tbq (terabecquerelù), který zamoøil více ne 23 tisíc ètvereèních kilometrù. Postieno bylo celkem 272 tisíc lidí, z nich pouze 10
200 bylo evakuováno.
Do jezera Karaèaj byla z Majaku celkem 16 let vypoutìna
obrovská mnoství tekutého radioaktivního odpadu. Díky
tomu je toto jezero oznaèováno jako nejvíce radioaktivnì
zamoøené místo na naí planetì. Jetì dnes by prý bylo smrtelnì nebezpeèné postát jedinou hodinu na jeho bøehu. V horkém a vìtrném létì roku 1967 jezero vyschlo. Radioaktivní
prach o aktivitì 22 TBq byl rozfoukán po ploe 2700 ètvereè-
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ních kilometrù, co katastrofálnì postihlo 41 500 obyvatel.
Vechny tøi jaderné katastrofy byly vak sovìtskou vládou skoro
30 let úspìnì tajeny.

Jaderné peklo Krasnojarsk
Na pøímý rozkaz Stalina zaèalo v roce 1950 více ne 65 tisíc
vìzòù pøivezených z Gulagu hloubit nejvìtí podzemní jaderný komplex na svìtì s poetickým jménem Krasnojarsk-26.
Jaderný labyrint je umístìn 250 a 300 metrù pod povrchem
zemì. Skládá se z 3500 místností a obrovských hal.Tento komplex má tøi jaderné reaktory na výrobu plutonia, jedno pøepracovací zaøízení na výrobu dioxidu plutonia a dusièòanu uranylového. Dva z jaderných reaktorù byly v roce 1992
uzavøeny. Tøetí stále pracuje.
Také Krasnojarsk-26 se bìhem své existence stal noèní
mùrou pro celé okolí. Od roku 1959 a do roku 1992 byla
chladící voda z primárního okruhu dvou reaktorù vypoutìna pøímo do øeky Jeniseje. Bøehy øeky tak byly zamoøeny radioaktivitou v délce nejménì 500 kilometrù. Od roku 1963
byly tekuté radioaktivní odpady pumpovány pod zem do
hloubky 90 a 475 metrù. Dùsledky této technologie dosud
nejsou prozkoumány, avak experti tvrdí, e nezajitìné tekuté odpady se mohou rozíøit do spodních vod a dále kontaminovat øeku Jenisej.
Od doby, co se v záøí 1998 stal guvernérem Krasnojarského regionu generál Lebeï, vzrùstá tlak uèinit z Krasnojarsku26 mezinárodní centrum, které bude nabízet uloení jaderného odpadu zemím celého svìta. V souèasné dobì
Krasnojarsk-26 ji dováí vyhoøelé jaderné palivo z Ukrajiny
a Bulharska. Za kilogram odpadu z Ukrajiny inkasuje 285 US
dolarù a za odpad z Bulharska 620 dolarù. Hlavním cílem
generála Lebedì je vak nabídnout ukládání jaderného odpadu západním zemím, a to za cenu 1000 US dolarù za kilogram vyhoøelého paliva.

Pøepracovat nebo získat peníze?
V bøeznu 2000 Greenpeace odhalilo dokument vydaný ruským ministerstvem pro jadernou energii Minatom. Ten obsahuje mj. návrh na první dovoz 20 500 tun vyhoøelého jaderného paliva. Polovina z oèekávaného zisku 21 miliard dolarù
bude údajnì pouita na úloitì a jeho spravování. Mezi potenciálními zákazníky by mìli Japonsko, Tchaiwan, Jiní Korea, Èína, Vietnam, Írán, Thajsko, výcarsko, panìlsko, Nìmecko, Bulharsko, Jugoslávie, Maïarsko a také Èeská
republika.
V dokumentu se hovoøí také o pøepracování vyhoøelého
paliva (mìlo by jít o 16 000 z celkového mnoství 20 500
tun). Tato technologie byla vyvinuta k tomu, aby z vyhoøelého
paliva bylo mono získat plutonium pro jaderné zbranì. Je
ovem pravda, e bìhem chemického procesu je moné oddìlit z odpadu i nespotøebovaný uran, jen pak mùe být po
obohacení znovu pouit ve speciálních typech reaktorù. Ruský jaderný prùmysl vak nemá na vybudování takového závodu na pøepracování paliva ádné finanèní prostøedky.
Vaek Vakù, Greenpeace ÈR
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