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Poslanci k atomovému zákonu: obèané nás nezajímají
Jak jsme ji psali v minulých èíslech,
vìnoval se Parlament ÈR bìhem podzimních mìsícù novele tzv. atomového zákona. Tato norma má velký
význam pro veøejnost v pøípadì povolování jaderných zaøízení vèetnì úloi radioaktivních odpadù. Novela byla
pøíleitostí zmìnit stávající podstatné
nedostatky zákona, o co jsme se
s pomocí nìkterých z vás pokoueli pøi
vech etapách parlamentního projednávání. Bohuel marnì, jakkoliv to
chvílemi vypadalo pomìrnì nadìjnì.
V úterý 18. prosince poslanci nadìlovali a jeden z legislativních balíèkù pro
obèany s názvem atomový zákon pøinesl sdìlení: Nezajímáte nás, jaderný prùmysl je
pøednìjí!.
Nepomohlo, e poslanci
Ètyøkoalice hlasovali pro
úèast obcí, vlastníkù pozemkù a obèanských sdruení pøi
rozhodování o umístìní a výstavbì jaderných zaøízení. To
byl jeden z drobných úspìchù
ekologických sdruení, kdy se
v tzv. Brandýské úmluvì pøedstavitelé
US a KDU-ÈSL Hana Marvanová a Cyril
Svoboda zavázali hájit zájmy obèanù
a to vèetnì zmínìné úèasti v øízeních
podle atomového zákona. Nepomohlo ani to, e se pøes houevnatý odpor
senátorù ODS a ÈSSD díky práci senátorky Jitky Seitlové (ODA) a podpoøe
ostatních ètyøkoalièních senátorù podaøilo zákon vrátit do snìmovny, pøi-

èem jednou z dùleitých zmìn byla
úèast obcí v øízeních (bez ostatní veøejnosti a obèanských sdruení jako
výsledek politického kompromisu). Ve
bylo smeteno takøka jednotným názorem politikù ODS, ÈSSD a KSÈM. koda, e jim øeèi o hájení zájmù obèanù
a o demokratickém rozhodování z úst
do rukou nepøely, kdy o zákonì hlasovali. Holt si ve musíme pøipomenout, a se na nás ze vech
stran povalí pøed-

volební sliby.
Jak kdo z poslancù a senátorù
hlasoval, kdo co øekl a jaké návrhy
pøesnì byly na stole, to ve naleznete
na internetové stránce http:://calla.ecn.cz.
Schválený zákon má i dalí nedostatky. Øíká napøíklad, e ádná havárie v jaderné elektrárnì nemùe zpùsobit kody na majetku nebo zdraví
vìtí ne 6 miliard. Pokud pøesto lidé

pøijdou o víc, ÈEZ ani stát nemusí rozdíl zaplatit. Takové omezování odpovìdnosti viníka nemá v èeském právním øádu ádný precedent. Po deseti
letech se vekeré kody promlèí. Èlovìk, který jedenáct let po havárii onemocní napøíklad leukémií, nemá tedy
nárok na ádné odkodné. Následky

ozáøení po radiaèní havárii se pøitom mohou projevit a po
mnoha letech. Zákon nenaøizuje provozovatelùm jaderných zaøízení, aby
pouívali nejlepí dostupné technologie (BAT), co by zajistilo jejich maximální bezpeènost. Dnení zákon umoòuje upøednostnit nií náklady pøed
bezpeèností jaderných reaktorù, ale
tøeba i radiaèní ochranou pacientù
a personálu pøi rentgenových vyetøeních.
Edvard Sequens, Sdruení Calla
a Karolína ùlová, Hnutí DUHA

Právní rádce pro vás
Pod názvem Právní rádce pro vechny, kteøí nechtìjí ít
u úloitì radioaktivních odpadù vydalo Sdruení CALLA ve
spolupráci s Hnutím DUHA brourku, která má podat pomocnou ruku starostùm obcí, obèanským sdruením i ostatní
veøejnosti v lokalitách, je stát vytipoval pro dalí prùzkumy
s cílem nalézt vhodné místo pro koneèné úloitì radioaktivních odpadù. Publikace shrnuje rady jak se její ètenáøi mohou s pomocí dnes platných zákonù aktivnì bránit tomuto
zámìru, pokud se s ním nechtìjí z jakýchkoliv dùvodù smíøit.
Odborný obsah Právního rádce zpracoval Ekologický právní
servis, vydání bylo financováno Nadací Partnerství.
Publikace má nìkolik èástí. Nejprve struènì popisuje, jak
by vlastnì mìlo podle souèasných pøedstav úloitì vypadat.
Vychází zde pøevánì z informací, které zveøejnila Správa úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO). V dalí èásti se vìnuje
jednotlivým èinnostem, které by mìly pøedcházet samotné

výstavbì úloitì. Jde zejména o rùzné prùzkumné aktivity.
Zabýváme se jejich právním zakotvením a monostmi vlastníkù nemovitostí, obcí a veøejnosti ovlivnit rozhodování pøísluných správních úøadù. V této èásti nejsou podrobnì rozebrány obecnìjí pojmy jako je správní øízení, právo na
informace apod., protoe text by se tím znaènì znepøehlednil. Obecná èást, ve které jsou jednotlivé pojmy a právní nástroje podrobnìji a v kontextu vysvìtleny, je zaøazena následnì jako samostatná kapitola.
Publikaci uzavírají vzory nejdùleitìjích právních podání,
o nich se text zmiòuje a které uivatelùm mohou usnadnit práci.
Brourku rozeslalo Sdruení CALLA vem starostùm
a obèanským iniciativám z osmi dotèených lokalit. Pokud o ní
projeví kdokoliv zájem, mùeme mu ji té zaslat. Staèí vyuít
adresu Sdruení Calla v tirái zpravodaje.
(es)
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
SOS  stránka pro obèanská sdruení
Zachovalý kraj
V øíjnu jsme sepsali nae záitky z úèasti na veøejném projednávání Koncepce nakládání s RAO a semináøe k tému tématu v senátu a zaslali je jak regionálním novinám, tak starostùm
vech obcí leících v zájmovém území SÚRAO.
Podobnì jsme informovali i o schùzce Rady starostù se
SÚRAO, která probìhla v Chykách dne 8. listopadu. Na této
schùzce SÚRAO pøítomné informovala mj. o tom, e lokality
budou znovu provìøovány, protoe prozatím byly hodnoceny pøedevím podle vhodnosti geologické; nyní budou posuzovány i z dalích hledisek. Za velmi dùleitý bude povao-

ván postoj místních samospráv. Pan Jaroslav Kubec, starosta
Chyek, zde øediteli SÚRAO pøedal stanoviska zastupitelstev
vech dotèených obcí k chystanému úloiti  byla bez výjimky záporná.
Dne 28.10. jsme slavnostnì zpøístupnili pro veøejnost
Nauènou stezku Nadìjkovsko; na pøítí rok jsme zpracovali
projekt na její rozíøení a dalí doprovodné akce.
Olga Èerná
O.S. Zachovalý kraj, 398 53 Nadìjkov, vetrov@mybox.cz

Bezjaderná vysoèina
Èinnost o.s. Bezjaderná vysoèina v roce
2001 spìje k vrcholu.
Tím bude setkání se
zástupci Správy úloi
radioaktivního odpadu
11. prosince v Tøeti
(viz. èlánek Setkání
obèanù... na této stránce). Tomuto setkání
pøedcházela øada aktivit v pøedelém pùlroce.
Z tìch, které se netýkaly pøímo lokality hlubinného úloitì (HÚ) Rùená, to bylo pøipomínkování Koncepce nakládání
s radioaktivními odpady a pøipomínkování tzv. Atomového
zákona. Na regionální úrovni jsme o prázdninách spolupoøádali kulturní akci Jazz na hradì Rotejnì  proti jadernému
odpadu. V rámci koncertu jsme informovali návtìvníky
o nebezpeèích plynoucích z monosti výstavby HÚ a distribuovali tiskoviny, vèetnì Bezjaderného regionu.
Souèasnì byla pøipravována ádost o vylouèení lokality

Rùená, která byla zástupcùm SÚRAO pøedána právì na setkání v Tøeti. ádost podala mìsta Tøe a Horní Cerekev; obce
Øídelov, vábov, Kostelec u Jihlavy, mikroregion Èeøínek- jih;
obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina a obèanské sdruení Venkov má budoucnost.
Pøi hodnocení souèasné situace dospìlo o.s. Bezjaderná
vysoèina k závìru, e je nutno veøejnì upozornit na problémy spojené s problematikou radioaktivního odpadu a vyhoøelého jaderného paliva. Zpracovalo a zveøejnilo výzvu
k problematice Energetické koncepce, Koncepce nakládání
s radioaktivními odpady a výbìru lokalit HÚ. Vyzývá v ní
odpovìdné orgány mj. k podpoøe výroby energie z obnovitelných zdrojù, zapracování principu nejlepí dostupné
technologie jako Závazného principu do Koncepce nakládání s radioaktivními odpady; respektování negativního stanoviska veøejnosti a neumísování zaøízení do území
s nadprùmìrnou hodnotou ivotního prostøedí.
Sdruení dìkuje vem obèanùm a obcím za podporu,
která umonila signatáøùm podat výe zmínìnou ádost
o vyøazení lokality Rùená.
Obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina
Èestmír Vitner, Fügnerova 479, 394 03 Horní Cerekev,
e-mail:cvitner@quick.cz

Setkání obèanù se zástupci SÚRAO v Tøeti
V úterý 11. prosince 2001 probìhlo v Tøeti v sále místního
kina setkání obyvatel regionu se zástupci Správy úloi radioaktivních odpadù. Hlavním dùvodem pro setkání bylo zaøazení nedaleké lokality Rùená mezi osm vytipovaných míst,
která pøipadají v úvahu pro vybudování úloitì vyhoøelého
jaderného paliva.
Za SÚRAO se setkání zúèastnili její øeditel ing. Duda, odborník na hlubinná úloitì ing. Nachmilner a specialistka
pro práci s veøejností ing. umberová. Pøijela rovnì èlenka
Rady SÚRAO senátorka Seitlová.
Po úvodní prezentaci zástupcù Správy úloi následovala diskuse, v ní se projevilo jednoznaènì negativní stanovis-
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ko místních obèanù k pøípadné výstavbì úloitì v jejich regionu. Vedle zástupcù sdruení Bezjaderná Vysoèina vystoupili v diskusi pracovníci krajského úøadu, starosta Telèe èi krajský hygienik. Prakticky vechny pøíspìvky do diskuse mìly
jeden spoleèný rys: nesouhlas s výstavbou hlubinného úloitì v blízkosti Tøetì z dùvodu negativních dopadù na ivotní prostøedí. V závìru setkání pøedal zástupce Bezjaderné
Vysoèiny øediteli SÚRAO ádost o vyøazení Rùené ze seznamu vytipovaných lokalit.
Lze oèekávat, e SÚRAO podnikne v budoucnosti kroky,
jejich cílem bude postoj obèanù oslabit. Prùbìh tøeského
setkání dává nadìji, e obèané ve svém úsilí vytrvají.
(kap)

èíslo 1 / 2002

Kuvartovo ministerstvo øeklo ne
koncepci nakládání s radioaktivními odpady
Ministerstvo ivotního prostøedí vydalo nesouhlasné stanovisko ke Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhoøelým jaderným palivem v ÈR, kterou letos po nìkolikaletých odkladech pøedloilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu.
Stanovisko zavrilo zákonem poadovaný proces posouzení
vlivù koncepce na ivotní prostøedí. Kuvartovo ministerstvo
tak dalo za pravdu kritice ekologických organizací i veøejnosti
z lokalit vytipovaných jako potenciální koneèné úloitì vyhoøelého jaderného paliva.
Koncepci, její posudek, pøipomínky Sdruení CALLA i závìreèné stanovisko si mùete stáhnout z internetové stránky
http://calla.ecn.cz.
Sdruení CALLA koncepci vytýká zejména, e:
- se zámìrnì nezabývá radioaktivními odpady z tìby
a úpravy uranových rud, pøestoe je Èeská republika zatí-

-

-

ena 46 miliony m3 záøících kalù v odkalitích a 43 miliony m3 více èi ménì radioaktivní hluiny na haldách,
se orientuje pouze na jedinou variantu a to koneèné hlubinné úloitì vysoceradioaktivních odpadù na území ÈR
aèkoliv tato varianta není jediným moným øeením, pokud vùbec nìjaké zodpovìdné øeení existuje,
není reálnì zapracována ekonomika nakládání
s radioaktivními odpady, take existuje nebezpeèí, e skuteènou cenu uhradí nai potomci.

Pøestoe bylo vydáno nesouhlasné stanovisko ministerstva ivotního prostøedí, dá se oèekávat, e ministr Grégr, vìdom si své pøevahy v tomto kabinetu, prosadí koncepci i tak.
Koneènì udìlal to minimálnì ji u koncepce energetické
Edvard Sequens

Úloitì Yucca Mountain: snaha obcházet bezpeènost i veøejnost
Americký kongres schválil v roce 1987 oputìnou a øídce
obydlenou oblast Yucca Mountain, která se nachází
v Nevadské pouti 145 kilometrù severnì od proslulého Las
Vegas, jako optimální lokalitu pro zbudování celonárodního
úloitì radioaktivních odpadù. Dosud se utratilo více ne
6,8 miliard dolarù na vykopání témìø 300-metrového tunelu
do zemì, kde se uskuteènily pøi teplotách kolem 400 °C testy,
simulující oèekávané chování odpadù.
Projekt Yucca Mountain vak provázejí od poèátku mnohé nejasnosti a problémy. V souèasnosti proces schvalování
lokality finiuje a doba, kdy by mohla být udìlena licence
k faktickému budování úloitì se blíí. Pøesto øada nejasností zùstává, objevují se nìkteré nové a tak odborné polemiky,
ani veøejné protesty neutichají. Dìní kolem úloitì bylo zejména v posledním pùlroce pomìrnì intenzívní. Na stránkách
naeho zpravodaje vám pøináíme jeho struèné shrnutí.

Léto a podzim 2001: achování s limity
Americká Komise pro jadernou kontrolu (NRC) pøehodnotila
v loòském roce nìkteré bezpeènostní standarty, týkající se
ukládání vyhoøelého paliva na území USA. To se nestalo poprvé. V minulosti, kdy úøad NRC urèil podmínky pro udìlení
licence úloiti Yucca Mountain v Nevadì, byly zároveò stanoveny nutné bezpeènostní standarty. Tyto veobecné standarty jaderné bezpeènosti stanovil úøad EPA (Environmental
Protection Agency), americká Agentura ochrany ivotního
prostøedí. NRC vak v prùbìhu let zmìkèilo své poadavky na
vlastnosti úloitì, nebo se ukázalo, e Yucca Mountain pùvodní podmínky nesplòuje. To se týká zejména omezení, týkajících se izolace odpadù od podzemních vod.
Jak se ukázalo, podzemní vody v oblasti proudí nepomìrnì rychleji ne se pùvodnì pøedpokládalo, take mohou proniknout ke kontejnerùm s odpadem, postupnì je zkorodovat
(bìhem desítek èi stovek let) a pak by mohly být tìmito odpady zamoøeny. Kromì toho je lokalita také potenciálnì ohroena zemìtøeseními, nebo tamní geologické podloí je ménì
stabilní ne se pùvodnì pøedpokládalo.
Aby mohl projekt schvalování Yucca Mountain pokraèovat, ustoupil také úøad EPA ze svých pùvodních poadavkù

(je toti federálním orgánem, tedy obdobou naich státních
orgánù) a schválil nìkolik zmìn v zákonì o radiaèní ochranì,
kterými sníil døíve stanovené limity tak, aby se do nich vely
výsledky testù. Je to paradoxní, protoe jak vyplývá z jejího
názvu (Environmental Protection Agency, tedy Agentura ochrany ivotního prostøedí), vznikla agentura EPA pùvodnì pøesnì z opaèných dùvodù - má chránit ivotní prostøedí proti
pøekraèování stanovených limitù emisí nebezpeèných látek.
Za povimnutí jistì stojí, e EPA ustoupila ze svých poadavkù tøi týdny poté, co prezident Bush vyzval administrativu
k urychlení schvalovacího procesu pro úloitì.

Nevládní organizace se brání
Vzápìtí poté, co EPA zveøejnila nový zákon o limitech radiaèní ochrany (13. èervna 2001), podala koalice celoamerických
a Nevadských nevládních ekologických, spotøebitelských
a dalích organizací podala alobu, která se týkala jeho nejvìtích slabin.
Mluvèí organizace Public Citizen Lisa Gue k tomu øekla:
Pravidla, stanovená úøadem EPA nezaruèují obyvatelùm
pokraèování na dalí stranì

Corbin Harney - pøedák kmene Západních oonù, na
jejich historickém území leí Yucca Mountain, hovoøí èasto
na demonstracích proti úloiti.
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
dokonèení z pøedchozí strany

Nevady dostateènou ochranu, a navíc stáèejí národní politiku
nakládání s radioaktivními odpady nebezpeèným smìrem.
Limity byly urèeny na základì oèekávaných úrovní únikù radioaktivních látek z úloitì, take jde vlastnì o podklad
k legalizaci radioaktivního zneèitìní na území Nevady. To
naprosto zpochybòuje smysl standardù radiaèní ochrany,
øekl John Hadder, koordinátor Nevadské poboèky organizace
Citizen Alert.
Spory nastaly zvlá ohlednì 18-kilometrové neregulované obìtované zóny kolem plánovaného úloitì, kterou EPA
stanovila, aby obela poadavky, stanovené zákonem o ochranì pitné vody. Takový oportunismus vak oslabuje efektivitu
standardù - ministerstvo energetiky se mùe více spoléhat na
rozøedìní a rozptýlení uniknuvích radioaktivních odpadù,
ne na jejich dùslednou izolaci.
Obhajovali jsme ochranné standarty ve vech fázích procesu, který vedl ke koneèné verzi tohoto zákona. Nyní podstupujeme pøípad k soudu, protoe nae pøipomínky nebyly
zohlednìny, sdìlil David Adelman, poradce Rady pro ochranu pøírodních zdrojù. Nemùeme pøijmout zákon, který
umìle stanoví chabé standarty jenom proto, aby proel principiálnì chybný projekt, pokraèoval.
Petice poadující pøezkoumání projektu byla podána k odvolacímu soudu v San Franciscu a podepsala ji koalice pøiblinì 15 významných Nevadských i celoamerických organizací.

Ministerstvo se snaí obcházet veøejnost
Obyvatelé státu Nevada, na jeho území se Yucca Mountain
nachází, dostali monost vznést pøipomínky na nìkolika veøejných slyeních. Avak podle zasvìcených odhadù ije
v okolí plánovaných tras odpadù ze vech amerických elektráren do úloitì témìø 60 milionù Amerièanù.
Mnohé prozrazuje také pøístup ministerstva energetiky
(DOE). K dosud nejvýznamnìjí události v dìjinách zacházení s radioaktivními odpady byla svolána pouze 3 veøejná slyení. Navíc pozvánky k nim mìly øadu nedostatkù. Byly doruèeny necelý mìsíc pøedem (spolu se 400-stranovou studií,
pojmenovanou Pøedbìné vyhodnocení vhodnosti lokality
Yucca Mountain  název studie evokoval, e jde pouze o pøedbìná hodnocení, zatímco ve skuteènosti lo o jedno
z klíèových rozhodnutí). Poté dolo ke zmìnì místa projednávání a pro koneèné místo byla udána chybná adresa. Kromì toho se vechna tøi slyení konala v Nevadì, take obyvatelé oblastí potenciálnì dotèených pøevozem vyhoøelého
paliva (z elektráren v jiných státech do Nevady) v podstatì
nedostali monost se k projektu vyjádøit.
(mat)
Ministerstvo energetiky nakonec v lednu udìlilo úloiti licenci.
Více informací v pøítím èísle.

Yucca Mountain: vlevo skuteèná podoba masivu, vpravo nákres budoucího úloitì.

Kam ukládat odpad?
Na to, kam je nejvhodnìjí ukládat vysoceradioaktivní odpad, existují rùzné názory. Podle toho se také lií plány jednotlivých zemí, které plánují budování koneèného úloitì.
Ve svìtì jsou ve stádiu prùzkumù rùzné lokality.
V Nìmecku je zkoumán solný útvar Gorleben, kde ji v
souèasnosti funguje tzv. mezisklad vyhoøelého jaderného
paliva. Ve Francii se zabývali èi zabývají ètyømi rùznými typy
lokalit - ulovými útvary, útvary jílovité bøidlice, jíly a solnými
útvary. Belgie studie vrstvy jílu pod støediskem jaderného vý-
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zkumu u mìsta Mol. Holandsko dosud ádnou lokalitu nevybralo, chce vak dávat pøednost koneènému ukládání v útvarech kamenné soli. panìlsko zkoumá jako moné horniny
pro ukládání ulu a kamennou sùl. Ve védsku a ve Finsku se
rozhodli pro ulu. Americká Yucca Mountain, o ní v tomto
èísle píeme podrobnìji, je masiv z vulkanické (sopeèné) vyvøeliny - tufu. V Kanadì se dává pøednost lokalitì v ulovém
plutonu v provincii Ontario.
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