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Kdo vyletí z kola ven?
Ji v polovinì roku bychom se mìli dozvìdìt, které ze stávajících lokalit vypadnou z dalích chystaných prùzkumù
pro koneèné úloitì. Alespoò tak to slibuje ústy i perem
svého øeditele Správa úloi radioaktivních odpadù. Do té
doby bude Energoprùzkum pod vedením RNDr. imùnka
provádìt ovìøování souladu dosavadního výbìru lokalit
(uskuteènil se podle geologických reerí) s poadavky
podle platné legislativy a doporuèeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Z èeských norem, které výbìr
ovlivní, je to zejména Vyhláka è. 215/1997 Sb., o kritériích
na umisování jaderných zaøízení a velmi významných
zdrojù ionizujícího záøení, ale i zákon è.114/1992 Sb.,
o ochranì pøírody a krajiny, tzv. horní zákon a dalí. Je
takøka jisté, e mnohé ze stávajících lokalit v tomto srovnání opravdu neobstojí, pøestoe z hlediska geologického
podloí jsou teoreticky vhodné.
Jen namátkou  nejmení blízkost sídel od budoucího
areálu úloitì o 5 a 10 tisících obyvatelích by mìla být
10 km, o 10 a 50 tisících obyvatelích 20 km a nad 50 tisíc
obyvatel 30 km (údaje z vystoupení RNDr. imùnka na
senátním semináøi). ádné letitì nemá být v okruhu
10 km od areálu, malé civilní letitì s malým provozem do

16 km a vojenské do 30 km. Dále jsou tu letové koridory,
budoucí dálnice a územnì chránìné trasy eleznic, plynovody, ropovody a dalí produktovody a také vodní díla,
která by mohla úloitì zaplavit. Chránìny jsou významné
zásoby nerostných surovin a zdroje podzemních vod, chránìná území jako parky, CHKO nebo pøírodní rezervace.
Problematická je té blízkost státní hranice, která by mìla
být vzdálená a 30 km. V únoru bylo vzhledem k lokalitám
Kunìjov a Klenová, které jsou jen nìkolik kilometrù od Rakouska v tamním tisku pomìrnì ivo. Tak dlouho se nai
sousedé snaí zastavit Temelín a nakonec jim takøka na
dvorku mají skonèit jeho exkrementy?
Podobnému srovnávání bude v druhé polovinì roku
podrobeno i zbývajících 19 relativnì geologicky vhodných
lokalit v Èeské republice, protoe dalí etapy prùzkumù by
mìly zaèínat opìt na cca 8 místech. Jestlie vak prùmìtu
vech poadavkù vyhoví pøíli málo lokalit, budeme moci
jen doufat, e nedojde k pragmatické úpravì právních norem, jak se v této zemi obèas stává.
Edvard Sequens, Sdruení CALLA

CALLA vyhrála soud
nad Správou úloi
Mìstský soud v Praze zruil 25. bøezna na základì
aloby Sdruení CALLA rozhodnutí øeditele Správy
úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO), ve kterém
pøed rokem zamítl zpøístupnìní nìkterých ádaných
dokumentù podle zákona o právu na informace. Konkrétnì se jednalo o zápis z jednání Rady SÚRAO,
Plán komunikace na rok 2001 a o podklady pro
novelizaci vládního naøízení o odvodech na jaderný
úèet. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Sdruení CALLA v této vìci aluje rovne ministra prùmyslu a obchodu. aloba se vak dosud nedostala na poøad jednání Vrchního soudu v Praze. Ministerstvo prùmyslu a obchodu se 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.
Edvard Sequens
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
SOS  stránka pro obèanská sdruení
Váení pøátelé, èlenové samospráv, obèanských sdruení
a vichni ostatní obyvatelé, kteøí nesouhlasíte s tím, aby se ve
vaem okolí v budoucnosti budovalo úloitì vysoce radioaktivního odpadu z celé Èeské republiky,
tento zpravodaj, a zejména tato stránka jsou urèeny
k tomu, abyste v nich pravidelnì mohli vyjadøovat své stanovisko k zámìrùm úloi a podìlit se o informace o vaem
území, o tom, proè povaujete za nevhodné, aby se odpad

ukládal právì u vás, a zejména o aktivitách, které jste podnikli nebo hodláte podniknout pro to, abyste vai oblast pøed
radioaktivními odpady uhájili.
Chceme dát vaim pøíspìvkùm prostor, aby nebylo pro
zastánce úloi snadné obcházet hlasy oponentù. Pøíspìvky uvítáme na adrese, uvedené v tirái zpravodaje na zadní
stranì.
(mat)

Bezjaderná vysoèina poádala o vyjmutí lokality Rùená
Jak jsme ji informovali v minulém èísle zpravodaje, v prosinci
podaly obce a obèanská sdruení z lokality Rùená ádost o
vyøazení lokality hlubinného úloitì radioaktivního odpadu
Rùená z navrhovaných lokalit. Tato ádost byla osobnì doruèena 20.12. 2002 na ministerstvo prùmyslu a obchodu,
ivotního prostøedí a na úøad vlády ÈR. V prùbìhu tohoto
roku budou shromádìny dalí, podrobnìjí podklady a budou provedeny prùzkumy v terénu. Souèasnì se rozbìhne
program podpory rozvoje regionu. Zásady tohoto programu
jsou obsaeny v Charakteristice a návrhu rozvoje irího regionu s centrem v Telèi (Vitner È. a kol 1996). Velkým povzbuzením pro vechny obce, které nechtìjí ít s hlubinným úloitìm radioaktivního odpadu za humny, bylo usnesení è.
229/ 02 Zastupitelstva mìsta Telè ze dne 30. 1. 2002. Toto
usnesení zní: Mìsto Telè poaduje na správì úloi radioaktivního odpadu Praha vyøazení lokality hlubinného úloi-

tì radioaktivního odpadu Rùená ze seznamu lokalit pro ukládání a skladování radioaktivního odpadu vèetnì vyhoøelého
jaderného paliva a ukonèení prùzkumných prací. Výe zmínìný návrh rozvoje tak dostal pevnou oporu, nebo právì
mìsto Telè zapsané do Seznamu kulturního svìtového dìdictví UNESCO je pøirozeným kulturnì-historickým centrem oblasti. Je pøirozené, e usiluje o to, aby návtìvníci pobyli v mìstì
déle a je si vìdomo moností, které skýtají pro rekreaèní a
sportovnìturistické pobyty jedineèné pøírodní partie v okolí
a nepøeje si výstavbu hlubinného úloitì právì v tomto prostoru.
Èestmír Vitner, obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina.
Tel.: 0366/396 508
e-mail: cvitner@quick.cz

Projekt Pangea naráí na problém èasu
Protoe øada zemí, která vyuívá jadernou energii, je hustì
obydlená, nedaøí se v nich najít lokalitu pro úloitì vysoce
radioaktivních odpadù, která by byla obyvateli pøijímána. Proto
se uvauje o ukládání vyhoøelého jaderného paliva a jiných
vysoce radioaktivních odpadù do tzv. mezinárodních úloi,
vybudovaných v rozsáhlých a málo osídlených oblastech
planety.
Mezi taková místa patøí poutní oblasti v australském
vnitrozemí, jejich geologické podloí se zkoumá jako
potenciální lokalita pro projekt mezinárodního úloitì Pangea.
Ausralská vláda podpoøila pøed ètyømi lety vznik
spoleènosti Pangea Resource Australia (PRA), jejím úkolem
je organizovat výzkum a propagaci projektu. Pozdìji, po
vzniku Pangea Resource International (PRI)  spoleènosti
s mezinárodní pùsobností, se PRA stala její dceøinnou
spoleèností.
Navzdory velkým plánùm z pøed nìkolika let vak PRI
koncem loòského roku ukonèila vekeré komerèní aktivity.
Dceøinná PRA nadále existuje, ale nyní pouze èeká, zda získá
pro svùj zámìr mezinárodní podporu. Dùvody se pokusil
shrnout Charles McCombie, donedávna výkonný øeditel PRI:
Èasové rozpìtí, potøebné pro vývoj jakéhokoli úloitì,
zejména ale mezinárodního, se povauje pro komerèní
investice za pøíli dlouhé.
Tým propagátorù projektu se nyní bude snait vytvoøit
irokou mezinárodní zájmovou skupinu, která se bude snait
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propagovat koncept mezinárodního úloitì jako dlouhodobé
øeení problematiky radioaktovních odpadù. Údajnì u oslovili
10 organizací z 10 zemí.
Na konci loòského roku toti zùstal jediným sponzorem
vývoje projektu Pangea britský jaderný koncern BNFL a i ten
nakonec dotace pozastavil. Nechtìl údajnì být jediným terèem
oponentù projektu. Pøedtím odstoupil od projektu kanadský
partner Enterra Holldings Ltd., jeho mluvèí øekl, e neúspìch
australského projektu nesouvisí s technologickými èi
ekonomickými problémy, ale spíe s malou politickou a veøejnou
podporou.
Jádro propagátorù projektu se nyní snaí, údajnì na vlastní
náklady, vytvoøit Mezinárodní asociaci pro Pangeu (PIA), která
se má soustøedit zejména na tzv. public relations, tedy na
propagaci projektu s cílem získat domácí i mezinárodní
veøejnost na jeho stranu. Hledat podporu bude zvlá v malých
zemích, které se u pøed dvìma lety o projekt Pangea zajímaly,
protoe jen tìko shání prostøedky èi politickou podporu pro
úloitì na vlastním území. Mezi tìmito zemìmi se uvádí Èeská
republika, Maïarsko, Slovensko, Itálie, Nizozemí, výcarsko
a Tchajwan. Pøestoe se v poslední dobì zaèalo více mluvit
o monosti dováet ze zahranièí radioaktivní odpad také
v Rusku, vechny zmínìné malé státy se prý o projekt Pangea
nadále zajímají.
(mat, pøevzato z bulletinu Nuclear Fuel)
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Grégrùv poslední atomový tah
Protlaèit koncepci nakládání s radioaktivními odpady se 15. kvìtna ve vládì i pøes nesouhlas ministerstva ivotního prostøedí
pokusí Miroslav Grégr. Kuvartùv úøad dal ve své kritice za pravdu výhradam ekologických organizací i obcí, které jsou vytipovány jako úloitì vyhoøelého jaderného paliva.
Ekologické organizace návrhu vytýkají nìkolik bodù. Návrh se napøíklad nezabývá radioaktivními odpady z tìby
a zpracování uranu. Pøitom na èeských odkalitích a haldách
leí témìø 90 milionù m3 radioaktivních kalù a hluiny.
Pro nakládání s odpady návrh uvauje pouze jedinou
variantu  hlubinné úloitì vysoce radioaktivních odpadù
Z návrhu také není jasné, na kolik celá navrhovaná koncepce
ve skuteènosti pøijde.
Grégrova koncepce potvrzuje, e stále nevíme, jak naloíme s radioaktivními odpady, které jaderný prùmysl tak lehkovánì produkuje. ÈEZ po sputìni Temelína elektøinu levnì

vyveze a tisíce tun vysoce nebezpeèného odpadu nechá naim potomkùm.
Koncepci lze také chápat jako symbolickou teèku za pùsobenim Miroslava Grégra. Ètyøi roky ministr prùmyslu
a obchodu razil energetickou politiku postavenou na maximální výrobì elektøiny, uranu i uhlí za kadou cenu. Prosazoval vysoký export elektøiny, dalí tìbu uranu, novým majitelùm ÈEZ chtìl v privatizaèní smlouvì zakázat sníení spotøeby
uhlí i výroby elektøiny, nahlas uvaoval o nových velkých
elektrárnách a ve svém Velkém tøesku volal po vyí poptávce
po domácí, tedy uhelné a jaderné elektøinì.
Koncepci, její posudek, pøipomínky i závìreèné stanovisko si mùete stáhnout z internetové stránky http://calla.ecn.cz
(mat, podle tiskové zprávy Hnutí DUHA a CALLA)

Yucca Mountain: novinky kolem amerického úloitì
Pokraèujeme ve sledování nejnovìjího dìní okolo plánovaného celoamerického úloitì vyhoøelého paliva. Na
jeho pøíbìhu se lze v mnohém pouèit. O metodách, které
jaderný prùmysl a jeho zastánci pouívají k obcházení èi
potlaèení tìch, kteøí nechtìjí nést negativní dùsledky cizích
rozhodnutí, i o tom, jak se lze bránit tìmto metodám.

Leden: zelená od ministra energetiky
Podzimní teroristické útoky v USA vystavily na svìtlo dalí
potenciální slabiny projektu celoamerického úloitì Yucca
Mountain, i kdy v záplavì zpráv a analýz o útoku a americké
odvetì se problematice nevìnovalo tolik pozornosti. A tak
pøes pokraèující pochybnosti nakonec projekt podle oèekávání získal dalí významná povolení  povolení od ministerstva energetiky a prezidenta.
7. ledna navtívil ministr energetiky Spencer Abraham Nevadu a v rámci terénního prùzkumu se proel za doprovodu kamer a fotografù po høbetu pohoøí Yucca. Ètyøi dny poté
veøejnì oznámil, e jeho ministerstvo do tøiceti dnù pøedá
prezidentovi oficiálnì doporuèení Yucca Mountain jako americké federální úloitì. Abraham oznámení okomentoval slovy: vìdecká dùslednost a dùleitý národní zájem vytváøejí
spíe potøebu výstavby celonárodního úloitì vysoceradioaktivních odpadù ne jeho ukládání na 131 místech po celých USA (èíslo 131 odkazuje na poèet vech lokalit USA,
kde je nyní odpad produkován nebo skladován).
Rozhodnutí vyvolalo vlnu protestù ze strany volených zástupcù i obyvatel Nevady. Ti se pøes oèekávaný pøínos 50
miliard dolarù, které by mohlo úloitì Nevadì pøinést (v podobì nových pracovních míst a pøíjmù z ukládání odpadù),
stále obávají ekologických a zdravotních dopadù projektu.
Tohle rozhodnutí páchne, vyjádøil se nevadský guvernér Kenny Guinn po rozhovoru s ministrem Abrahamem. Øekl
jsem mu, e dává pøednost politice pøed zodpovìdnou vìdou, a to na úkor celé Nevady, dodal Guinn. Zákon, který
vstoupil v Nevadì v platnost v roce 1982, umoòuje tomuto
státu zpochybnit federální rozhodnutí (vèetnì rozhodnutí federálního ministerstva energetiky i rozhodnutí prezidenta).
Veto Nevady mùe ale pøehlasovat federální kongres.
Vedle Nevady se vak o rozhodnutí psalo také ve státech,
pøes které bude vìtina odpadù do Nevady putovat. Deníky

ve státech Missouri, Kansas, Utah èi Arizona obsáhle informovaly o rizicích, spojených s pøevozy radioaktivních odpadù. Naopak státy, které mají na svém území nejvíce jaderných
elektráren èi vojenských reaktorù, byly potìeny. Deník Chicago Tribune pøinesl titulek Illinois tleská rozhodnutí (na
území Illinois stojí 11 jaderných elektráren) a federální republikánský poslanec za Illinois Mark Kirk, v jeho volebním okrsku dnes leí 1000 tun radioaktivního odpadu, hovoøil o environmentálním vítìzství. Odobnì se radovali v dalích
jaderných státech  napøíklad v Idahu a Jiní Karolínì.

Kritika rozhodnutí ministerstva
Vlivná organizace Fyzikové pro spoleèenskou zodpovìdnost (FSR) vydala ihned po Abrahamovì oznámení tiskovou
zprávu, v ní podrobila ministerstvo energetiky i projekt samotný kritice z mnoha stran. U samotný fakt, e odpady se
budou ukládat ve velké vzdálenosti od jaderných elektráren,
ve kterých vznikají, je problematický. Provozovatelé souèasných (a pøípadných budoucích) elektráren mohou produkovat odpady bez ohledu na jejich dopad na ivotní prostøedí.
A ministr Abraham rozhodnutí uèinil právì pod vlivem velpokraèování na dalí stranì

Nevada je spojená proti úloiti: (zleva) guvernér Kenny
Guinn, senátoøi John Ensign (republikán) a Harry Reid (demokrat)
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dokonèení z pøedchozí strany

kých energetických korporací, které sponzorovaly republiÚnor: teatrální gesto prezidenta Bushe
kánskou volební kampaò. Na prezidentské kampani George
Pøání, které vyjádøil nevadský guvernér Guinn  e rozhodnutí
Bushe se podílely skoro 300 tisíci dolary.
prezidenta Bushe bude nezávislé na rozhodnutí Abrahamova
Mnohé organizace poukazují na fakt, e urychlené rozministerstva  zùstalo nevyslyeno. Od svého ministra Bush
hodnutí má vzbudit falený dojem vyøeení problému
oficiální doporuèení  velmi nekompromisnì formulované 
s odpadem a tím zajistit argumenty ve prospìch plánù admiobdrel 14. února. Ji den poté, 15. února, rozhodnutí sám
nistrativy prezidenta Bushe, která po více ne 25 letech od
podepsal. Oèekávalo se, e Bush si alespoò formálnì nechá
schválení poslední jaderné elektrárny v USA zaèala ihned po
nìjaký èas na prostudování Abrahamových materiálù. Jeho blesnástupu hovoøit o monostech stavìt nové.
kový podpis byl ale gestem, vyjadøujícícm razantní podporu
Organizace FSR dále upozornila na riziko kontaminace vodzastáncùm úloitì a zároveò arogantní nezájem o opozici
ních zdrojù, které zásobují obyvatele mìsta Las Vegas a èást
z Nevady. Tøi dny pøedtím se toti setkal s Guinnem a dvìma
jiní Kalifornie. Pøipomnìli, e federální kontrolní úøady EPA
federálními senátory z Nevady. Vlivnému senátoru Harry Rei(Úøad na ochranu ivotního prostøedí) a NRC (Úøad pro jaderdovi tehdy údajnì slíbil, e poèká a dostane a prozkoumá
ný dozor) nìkolikrát uvolnily bezpeènostní limity tak, aby se do
vekeré vìdecké poznatky o Yucca Mountain.
nich vely výsledky namìøené pøi testování úloitì. Øeditel
Guvernér Guinn ihned oznámil, e bude rozhodnutí vetovýzkumu FSR Jaya Tiwari øekl: Vìvat. Bojujeme o ivot, øekl. Také vydecké poznání zkrátka toto rozjádøil své pocity: jsem natvaný stejhodnutí nepodporuje. Uspìchané
nì jako ostatní obyvatelé Nevady,
schválení Yucca Mountain mùe
protoe rozhodnutí prolo s tolika
ohrozit veøejné zdraví tisíce genenezodpovìzenými otázkami. Podrací.
le zákona má guvernér na uplatnìní
Poválivý je i fakt, e 77 000
veta 60 dní. Dalích 90 dní pak má
tun vysoceradioaktivních odpadù
federální kongres na to, aby veto nadz elektráren a továren na výrobu japolovièní vìtinou v obou snìmovderných zbraní bude do úloitì
nách pøehlasoval. ance, e by kondopraveno odhadem prostøednicgres Nevadu podpoøil jsou vak malé.
tvím a 50 000 transportù z 31 ameJe proti nám 39 státù, poznamenal
rických státù. To s sebou nese vyGuinn, pøièem naráel na poèet stásoké riziko nehody, a v souèasném
tù USA, na jejich území stálo èi stojí
politickém klimatu také teroristicYucca Mountain: jeden ze vstupù do podzemních jaderné zaøízení.
kých útokù.
Pøestoe na celostátní reklamní
testovacích prostor.
Jiné organizace pøidávají dalí
kampaò
proti schválení úloitì Yucdùvody, vyvracející vhodnost úloitì  intenzivní zemìtøesca a na lobbování v kongresu vyhradili nevadtí nemalé peníze
nou a vulkanickou èinnost a také neustále rostoucí a ztìí odi energii, nejvíce si zøejmì slibují od soudních procesù. Samotný
hadnutelné náklady na vybudování úloitì a pozdìji i na ulostát, ale i mìsta jako Las Vegas a jednotlivé okrsky vedou
ení odpadu a zabezpeèení úloitì. Organizace NIRS tvrdí, e
v souèasné dobì nìkolik soudních procesù, ve kterých napadaøada tektonických zlomù, které oblast køiují, naruila horninojí rùzné zákony a pøedchozí rozhodnutí. Mají k tomu øadu dùvé podloí, take se vytvoøily cesty, jimi radioaktivita mùe
vodù. Napøíklad loni se zjistilo, e právní firma, která vypracovánakonec proniknout do zásobáren pitné vody pod nimi.
vala ministerstvu energetiky licence pro Yucca Mountain, hájila
V posledních 25 letech bylo zaznamenáno v okruhu do 50
zájmy jaderného prùmyslu. Celkem 14 právníkù firmy Winston
mil od Yucca Mountain více ne 600 zemìtøesení o síle ales& Strawn bylo placeno jak ministerstvem, tak i Institutem pro
poò 2,5 stupòù Richterovy kály. Zemìtøesení o síle 5,6 stupnì
jadernou energii, který intenzívnì lobbuje ve prospìch jádra.
v roce 1992 naruilo zdi, rozbilo okna a zpùsobilo milionové
Zbrzdit výstavbu úloitì mùe i nevadský plán zastavit
kody pøímo na terénní základnì ministerstva energetiky, která
dodávky
vody, nezbytné pro výstavbu. Navíc øada jiných státù,
slouí ke studiu úloitì. Zemìtøesení v roce 1999 vykolejilo
zejména
Utah, vánì uvaují o protitransportních zákonech
vlak na eleznici, která by s velkou pravdìpodobností byla vy radioaktivní odpad, smìøující do Yucca Mountain by nesmìl
uívána k pøevozu odpadù. Ministerstvo energetiky pøitom vypøes jejich území.
poèítalo, e váná nehoda napøíklad ve venkovské oblasti by
A jak se k úloiti staví obyvatelé USA celkovì? Podle vý2
zamoøila 100 km , zpùsobila kodu 620 milionù dolarù a odzkumù z konce letoního bøezna se 47% kloní spí k budování
stranìní bezprostøedních následkù by trvalo 15 mìsícù.
úloitì, 47% je spí proti. 53% vak pøiznalo, e má o probleJakou máme alternativu k Yucca Mountain?, pøemýlí Kematice málo informací na to, aby se kní mohlo jakkoliv vyjádøit.
vin Kamps , specialista na jaderný odpad, který pùsobí u organizace NIRS. Jednoznaènì je nejdøív tøeba pøestat vytváøet dalí jaderný odpad. Odstavme jaderné elektrárny a nahraïme je
dostupnými opatøeními na úspory energie, její efektivnìjí vyuití a zvýeným dùrazem na budování obnovitelných zdrojù.
Jaderný odpad, který u dnes máme je jistì problémem, ale
Yucca Mountain rozhodnì není tím pravým øeením.

IV

Libor Matouek
P.S.: 8. dubna guverner Guinn oficiálnì vetoval prezidentovo
rozhodnutí  nyní záleitost projednává kongres. 10. dubna byl
nevadskými úøady doèasnì odpojen vodovod, zásobující
prùzkumné práce v podzemí Yucca Mountain.
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