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Rozpoèítávání pokraèuje
V minulém èísle zpravodaje jsme se vìnovali tehdy právì
zahájenému pøehodnocování výbìru stávajících osmi lokalit
pro hlubinné úloitì a dùvodùm, které øadu z nich mohou
z dalích prùzkumù vyøadit. Nyní je první èást hodnocení provádìná týmem RNDr. imùnka z Energoprùzkumu Praha
u konce. Podle této studie by z dalích prùzkumných prací
mìlo vypadnout celých pìt dneních lokalit. Kvùli zlomùm
v horninovém prostøedí, které mohou znamenat výskyt seismických jevù, by mìla vypadnout Rùená, Kunìjov a Klenová. Pro nevhodné geologické podmínky pak i jiní èást lokality Vlksice. Dle pøedpokladù je pro Klenovou a Kunìjov
vyluèujícím kritériem takté poloha blíe ne 10 km od státní
hranice. Pro nemonost nebo obtínost zavleèkování by mìla
odpadnout Rùená, Klenová, Kunìjov, té Chyky a Vlksice.
Svou roli sehrála i poloha v pøírodním parku èi oblasti klidu, a
ji souèasná jako v Kunìjovì, Klenové èi Vlksicích, anebo
chystaná jako u Rùené, Chyek a rozíøení u Vlksic.
Mezi zajímavými faktory, které pøinesly body pro vyøazení lokality, bylo, zda jde o sídlo militantní organizace protijaderného zamìøení èi nepøátelský postoj místních úøadù.

Být takovou seriózní obèanskou organizací, jako je Zachovalý kraj na Táborsku nebo Bezjaderná vysoèina v lokalitì Rùená, tak bych oznaèení za militanty povaoval za nadávku.
V oblastech, které byly oznaèeny za vyhovující pro dalí prùzkumy, zatím ádná lokální obèanská iniciativa zamìøená proti
monému úloiti nepracuje
Zùstat s ploným omezením na západní èást by mìla
oblast Lodhéøova. Dále podle Energoprojektu vyhovují Blatno a Tis u Blatna. SÚRAO by pøes výe zmínìné závìry práce
RNDr. imùnka chtìlo z dalích prùzkumných a studijních
prací vylouèit jen Kunìjov, Klenovou a Rùenou. A to jetì
tento výstup sami relativizují slùvky snad, moná. Vdy
na zakázky ji èeká spousta lidí v ÚJV Øe a jinde.
Opravdu mají být utráceny milióny ze státního jaderného úètu a provádìny práce, které zøejmì ani nejsou zapotøebí
i na místech, které by se úloitìm nemìly stát? Kdo a za co
bude hledat seriózní øeení, co s problémem vyhoøelého jaderného paliva?
Edvard Sequens, Sdruení CALLA

Rusko a vyhoøelé palivo  více otázek ne odpovìdí
Ruský jaderný prùmysl chce vydìlávat na dovozu
radioaktivních odpadù pøes nesouhlas 90 procent Rusù
Ruské Ministerstvo jaderné energetiky (Minatom) aktivnì podporuje plány na dovoz velkého mnoství vyhoøelého jaderného paliva ze zahranièí. V Rusku by se palivo buï trvale ukládalo nebo pøepracovávalo a pak prodávalo k dalímu vyuití zpìt
do zahranièí. Zastánci plánu si slibují hlavnì pøínos miliard
dolarù do státní pokladny. Zákazníci, tedy státy, které produkují
vyhoøelé palivo a neví co s ním, by toti Rusku za odebrání
a uskladnìní radioaktivních odpadù platili. Peníze se mají údajnì
vyuít na obnovení a vylepení zastaralých ruských jaderných
provozù a na odstraòování ekologických kod.
Plán byl podpoøen ruskou Státní Dumou (parlamentem)
ji pøed dvìma roky, i kdy podle prùzkumù se proti dovo-

Tanker Amur  byl vuíván k odkládání kontejnerù s radioaktivními
odpady na dno Barentsova moøe foto : Bellona Foundation

zùm radioaktivních materiálù ze zahranièí staví skoro 90%
obyvatel Ruska. ádné dalí konkrétní kroky zatím Rusko nepodniklo.
pokraèování na str. 2

Podìkování
Dìkujeme vem obecním úøadùm v okolí lokalit urèených pro
výzkum moností umístìní hlubinného úloitì, s nimi jsme
spolupracovali v uplynulém volebním období. Vìøíme, e informace, které jste ve zpravodaji nacházeli, vám byly uiteèné, a e jste ocenili monost podílet se na jeho podobì.
Doufáme, e v novém volebním období se podaøí dosavadní spolupráci zachovat, a navíc dále rozíøit i do tìch lokalit, které zatím monost prezentace ve zpravodaji nevyuívaly.

I my se budeme snait nadále vám poskytovat uiteèné a seriozní informace, na které se budete moci obracet pøi hledání
argumentù na obranu proti pøípadnému nátlaku, a u z jakékoliv strany.
Nadále platí, e vítáme jakékoliv pøíspìvky do zpravodaje
ze vech lokalit  a u zaslané obcemi, obèanskými sdrueními nebo jednotlivými obèany.
redakce
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Byli jsme u toho: Lodhéøov
Sál místního kulturního domu se krátce pøed 18 hodinou
zaèíná zaplòovat. Pøíchozí se zapisují na prezenèní listinu. Selo se více ne 80 obèanù  sál je témìø plný.
Je 30. kvìtna 2002 a jsme na jednání Zastupitelstva
obce Lodhéøov. Mimoøádný zájem obèanù o vìci veøejné
vyvolal program dneního jednání. Mimo jiné v nìm stojí:
bod 5. Vystoupení øeditele SÚRAO ing. Dudy ohlednì
zámìru vybudování úloitì jaderného odpadu v lokalitì
Klenovský masív, k.ú. Lodhéøov
bod 6. Diskuse na téma úloitì jaderného odpadu a pøedání protestní petice a otevøeného dopisu øediteli SÚRAO
Za pøedsednický stùl usedají èlenové zastupitelstva
obce, øeditel Správy úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) ing. Duda a za Hnutí DUHA Libor Nolè.
Starosta obce Lodhéøov Jiøí Dvoøák struènì shrnuje období od podzimu 2000, kdy se z denního tisku obèané
dozvìdìli o plánované výstavbì podzemního úloitì jaderného odpadu v katastru své obce, a do dneního dne.
Vystoupení ing. Dudy je plné optimismu a nadìje vkládané v jadernou energetiku.

Následná diskuse obèanù nicménì dává jednoznaènì najevo, jaký je skuteèný postoj obèanù k plánovanému
úloiti v dané lokalitì. Pøi pøebírání dopisu a petice proti
úloiti jaderného odpadu ji øediteli SÚRAO dochází
úsmìv. Ètrnáct dùvodù, proè si obèané nepøejí jadernou skládku za svými humny, jednoznaènì vypovídá
o nepøesvìdèivosti argumentù øeditele Správy úloi radioaktivního odpadu. Pøiloená petice zároveò svìdèí
o angaovanosti místních obèanù, kteøí za pouhých 10
dnù posbírali pøes 600 podpisù, co je více ne tøetina
vech obèanù, ijících v dané oblasti. K petièní akci se
toti pøipojili i obèané okolních obcí.
Po jednání se starosta obce Jiøí Dvoøák mimo jiné pochvalnì zmínil o spolupráci s neziskovými organizacemi.
Na závìr se se mnou louèí slovy: Nastoupili jsme do
vlaku a vystoupit u nemùeme. Pevnì vìøím, e se Lodhéøovským ve spolupráci s nevládními organizacemi podaøí uhájit své dùvody pøed jadernou lobby.
Libor Nolè (Hnutí DUHA, místní skupina Tábor)

Rusko a vyhoøelé palivo  více otázek ne odpovìdí
pokraèování ze str. 1

Co s odpady v Rusku? Dvì varianty
I pokud by se palivo zaèalo do Ruska opravdu vozit, není
zatím jasné, jak se tam s ním naloí.
První moností je, e se odebírané palivo bude sice v Rusku
na èas uskladòovat, ale v budoucnu bude pøepracováno a prodáno zpìt do zahranièí. Druhou navrhnutou moností je, e
by se palivo v Rusku jen ukládalo bez dalího zpracovávání.
Obì monosti by údajnì byly velmi ziskové, otázkou prý zùstává, která z nich je zodpovìdnìjí. Podívejme se na nì tedy
podrobnìji.

toti jednak kontrolují vìtinu svìtového vyhoøelého paliva
a navíc mnoho ostatních zemí (vèetnì Británie a Francie) s
vlastním vyhoøelým jaderným palivem s Amerièany úzce spolupracuje v otázkách bezpeènosti  a tedy i v otázkách vyhoøelého paliva, které mùe být zneuito pro výrobu jaderných
zbraní. 90 procent svìtového paliva bude pro Rusko nedostupných, dokud Moskva a Washington nepodepíí spoleènou dohodu o Mírovém vyuívání jaderné energie. Navíc
Rusko staví jadernou elektrárnu v Íránu (a dalí tam plánuje),
co Amerièané vnímají velmi negativnì. Pøesto mluvèí amerického ministerstva energetiky Russel Dyer pøipustil, e dohoda o dovozu jistého mnoství paliva, kontrolovaného USA,
do Ruska je moná.

Monost první:
odpad pøepracovat a znovu prodat
První moností (ke které se nyní pøiklání pøísluné ministerstvo  Minatom) je, e se odebírané palivo bude doèasnì
uskladòovat v povrchových meziskladech s ivotností nìkolika desítek let. Peníze, inkasované za pøevzetí paliva, chce
Minatom investovat na rozvoj infrastruktury a technologií,
nutných k budoucímu pøepracování tohoto paliva. Po 20 a
30 letech by mìla být pøepracovací infrastruktura vybudována a pak by se mìlo vekeré palivo pøepracovat a prodat zpìt
do zahranièí. Rusko by se stalo konkurentem Nìmecka a Francie  jediným dvìma zemím, které u závody na komerèní
pøepracování paliva mají.
Pøepracování paliva má údajnì v Rusku dobré perspektivy a Rusko by v budoucnu mohlo hrát na svìtovém trhu v tomto
odvìtví významnou roli. Proto se o monosti spolupráce
opakovanì zajímala britská firma BNFL, která se zabývá právì
nakládáním s vyhoøelým palivem.
Aby ale spolupráce Ruska a zahranièních firem mohla
skuteènì fungovat, je potøeba souhlas Spojených státù. USA
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Torzo závodu na pøepracování paliva v eleznogorsku. Výstavba
byla v roce 1989 pøeruena kvùli nedostatku financí a nesouhlasu
místních obyvatel. Jaderný prùmysl chce závod dokonèit z penìz
inkasovaných za uskladnìní zahranièního paliva.
foto: Bellona Foundation
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Monost druhá: odpad uloit

Závìr

Na rozdíl od Britù, kteøí se chtìjí podílet v Rusku na pøepraVechny ruské plány, více èi ménì velkolepé, vak mají øadu
cování, Amerièané mají z politických dùvodù spíe zájem
háèkù. Za prvé jde pouze o teorie, plány a odhady  v praxi
na tom, aby Rusové dovezené palivo ukládali do trvalého
dosud neexistuje skoro nic. V souèasné dobì se v Rusku odpad
úloitì. Existuje plán, e by spoleèná rusko-americká korz domácích jaderných elektráren vrí (stejnì jako u nás, jen
porace nejprve zajistila doèasné
v mnohonásobnì vyím mnoství) vedle
uskladnìní asi 10 000 tun zahranièjaderných elektráren, které ho produkují.
Pøepracování vyhoøelého paliva
ního i ruského vyhoøelého paliva na
Plány závisí na tolika okolnostech, e je
ruském území. Za pøevzetí paliva by
nelze brát za víc ne pouhé ideální pøedJednou ze dvou uvádìných moností naklátato korporace vyinkasovala celkem
stavy ruských prùmyslníku a úøedníkù.
dání s odpadem v Rusku je jeho pøepracová15 miliard dolarù. Ètvrtina této sumy
Dnes jsou vztahy Ruska se západem poní. Co to znamená?
by la na výdaje spojené se ètyøicemìrnì dobré, budoucí vývoj vak nikdo
Pøepracování je proces likvidace vyhoøelého
tiletou doèasnou péèí o palivo (jeho
nemùe odhadnout. Ale u i dnes by snapaliva rozdrcením a sérií chemických lázní,
uloení v povrchových mezisklahy realizovat tyto plány jistì narazily na
pøi kterém z nìj lze získat obohacený uran,
dech). Bìhem tìchto ètyøiceti let by
tvrdý odpor ruské i svìtové veøejnosti. Pøeplutonium a dalí prvky. Plutonium a obohase zbývající tøi ètvrtiny sumy invesvoz vyhoøelého paliva pøes celou Evropu
cený uran lze pouít pro nové palivo nebo
tovaly hlavnì do vývoje a vybunebo dokonce pøes oceán pøedstavuje obpro jaderné zbranì. Pøepracování vak neøeí
dování hlubinného úloitì, do obrovské bezpeènostní a ekologické riziko.
otázku kam ukládat palivo, protoe pøi nìm
novy a zabezpeèení jaderných zaA v neposlední øadì  ani pøi vhodné
vzniká velké mnoství kapalných vysoce raøízení, do vyèitìní starých provopolitické situaci není jisté, zda se podaøí
dioaktivních odpadù. Pøepracování je navíc
zù, na finanèní kompenzace pro
v Rusku najít místo, zajiující spolehlivé
mimoøádnì nákladnou technologií a proto je
oblast, kde by se úloitì nacházeuloení vysoce radioaktivních odpadù na
k vyuití èistì pro mírové úèely velice nevýlo a na rùzné projekty pro zamìstdesetitisíce let. Zkuenosti z Yucca Mounhodné.
nance jaderného prùmyslu a jejich
tain v USA ukazují na to, e podrobnìjí
rodiny. Po ètyøiceti letech by se
geologické prùzkumy spíe pøináejí nové
vechno palivo pøesunulo do vybua nové komplikace ne potvrzení optidovaného hlubinného úloitì. Podle zastáncù této momistických pøedpovìdí.
nosti má Rusko jen dvì monosti: buï jednat na vlastní
Ruské plány tedy nelze v ádném pøípadì povaovat za
pìst a ztratit pøístup k drtivé vìtinì trhu a nebo zahájit
budoucí øeení problematiky vyhoøelého paliva. Nadále plaspolupráci se Spojenými státy.
tí, e ádné skuteèné øeení jaderný prùmysl dosud nemá.
Libor Matouek

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.
V minulém èísle jsme informovali o tom, e americký federální ministr energetiky a po nìm i prezident Bush oficiálnì
schválili pokraèování sporného projektu. Stát Nevada, na
jeho území se hora Yucca nachází, se vak nadále projektu
brání ze vech sil. Nevadský guvernér Kenny Guinn na
základì speciálního paragrafu v Zákonì o nakládání
s radioaktivními odpady z roku 1982 prezidentovo rozhodnutí vetoval (první pøípad v dìjinách USA), ale guvernérovo
veto mùe podle tého zákona pøehlasovat federální
kongres. Je k tomu tøeba nadpolovièní vìtiny hlasù v obou
komorách  Snìmovnì reprezentantù i Senátu.

Hlasování v Kongresu
Dolní komora amerického Kongresu, tzv. Snìmovna reprezentantù, diskutovala a hlasovala o Yucca Mountain 8. kvìtna. Pomìrem hlasù 306:117 pøehlasovala veto guvernéra
Nevady a vyjádøila se tedy pro pokraèování projektu. Ve prospìch projektu hlasovalo témìø 94% Bushových republikánù, ale jen necelá polovina demokratù.
Hlavní pozornost se zamìøila ovem na horní komoru

Kongresu  Senát, kde se pomìr zastáncù a odpùrcù zdál od
zaèátku pøece jen vyrovnanìjí. Po usilovném lobbování ze
strany pøedstavitelù Nevady i ze strany Bushovy administrativy a jaderného prùmyslu nakonec i Senátoøi pøehlasovali guvernérovo veto a pomìrem 60:39 podpoøili projekt úloitì
Yucca. Také republikántí Senátoøi (stejnì jako jejich kolegové
v dolní snìmovnì) podpoøili projekt v témìø 94% (45 pro
Yuccu, 3 proti), zatímco podpora projektu u demokratických
Senátorù dosáhla jen 30% (15 pro, 35 proti).
Teprve rozhodnutí Senátu se veobecnì povaovalo za
klíèové. 23. èervence podepsal odhlasovanou rezoluci prezident Bush a podle zákona z roku 1982 nyní u neexistuje
zpùsob, jak by se Nevada mohla proti projektu bránit na úrovni
federální legislativy.

Jak se bojuje v zákulisí
Hlasování provázela øada zákulisních debat a sporù. Poslanci
i Senátoøi státu Nevada se usilovnì snaili pøesvìdèovat své
kolegy z jiných státù. Údajnì mìli i jisté úspìchy. Ale v posledních deseti dnech pøed hlasováním mohutnì zatlaèili prezident Bush a federální ministr energetiky Abraham  a nìkolik
republikánských Senátorù prý definitivnì pøesvìdèili. Znechucený starosta proslulého nevadského mìsta Las Vegas Oscar
Goodman, který na poslední dny pøed hlasováním pøijel do
Washingtonu, po návratu domù tvrdil, e lo o èistì politický
proces a odborné argumenty v rozhodování nehrály roli.
pokraèování na str. IV
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pokraèování ze str. III

Klíèovým tématem debat v Kongresu se stal pøevoz radioaktivních odpadù z jaderných elektráren v USA do úloitì.
Technické detaily pøevozu nejsou jetì vyøeeny, ale odhaduje se, e bìhem 25 let pùjde o celkem 50 a 90 tisíc transportù, v jejich rámci bude ze 131 rùzných lokalit pøemístìno
celkem 77 000 tun vysoce radioaktivního odpadu. Pøesné
trasy nejsou dosud vybrány, ale je skoro jisté, e nìkteré budou muset procházet v tìsné blízkosti velkých mìst nebo pøímo pøes nì. Týká se to Los Angeles, Chicaga, Atlanty, Salt Lake
City èi Las Vegas, jejich starostové vak ji pøedem protestují.
V Senátu bìhem debat promlouvali pøední ameriètí odborníci
na terorismus, dopravu a vlivy radioaktivity na lidské zdraví.
Rizika, která uvádìli, vak zastánce úloitì nezviklala.

Nevada pod tlakem dilematu

Po rozhodnutí Senátu vak hrozí, e zklamání pøinese do
Nevady rozkol a naruí dosavadní pomìrnì vysokou názorovou shodu obèanù i politikù Nevady pøi odmítání projektu. První reakce naznaèují, e nyní bude nevadský odpor
v tomto ohledu skuteènì vystaven zásadní zkouce. Napøíklad demokratický kandidát na státního guvernéra Joe Neal
prohlásil: Musíme teï dùkladnì zváit zmìnu naeho postoje a pokusit se ze patné situace co nejvíc vytìit. Je tøeba
vyuít vech výhod, které by nám z vybudování úloitì
plynuly.
Výzkum mezi obyvateli Nevady zjistil, e 55% jich je
i pøes rozhodnutí Senátu pro pokraèování státní kampanì
proti úloiti, zatímco 38% je proti. Tìm, kteøí jsou proti,
nejvíce vadí finanèní náklady (dosud dala Nevada na soudní výdaje a mediální kampaò asi 7 milionù dolarù), a e by se
Konec nevadským nadìjím? Zdaleka ne.
mìlo naopak zaèít vyjednávat o finanèních náhradách pro
Zmínìná hlasování ale neznamenají konec nevadských aktiNevadu. Kdyby ale obyvatelé Nevady sami mohli rozhodovit proti výstavbì úloitì. Nyní se hlavní pozornost napøela
vat, 76% by se stále postavilo proti projektu, a jen 20% by
k soudním procesùm, ve
bylo pro (tito lidé vìtinou
kterých je napadána leuvádí jako dùvody nová pragálnost nìkterých krokù
covní místa a celkový finanèpøi schvalování projektu.
ní pøínos).
Stát Nevada dnes vede
K otázce vyjednávání
celkem 5 soudních pøí
o výhodách se vyjádøil reproti rùzným federálním
dakèní komentáø deníku Neúøadùm (Ministerstvo
vada Appeal. Na pøíkladech
energetiky, Úøad pro jaz minulosti ukazuje, e hisderný dozor, Úøad na
torická zkuenost velí Nevaochranu ivotního prodì pøistupovat k jakýmkoli
støedí). Procesy se vìtijednáním s federálními úøanou týkají zmìny èi nedody velmi obezøetnì. Zmiòudrení pùvodních limitù
je klamná tvrzení a sliby feèi procedur, stanovených
derální vlády kolem poutní
v pøísluných zákonech.
základny pro testování jaderMinisterstvo energetiky
ných bomb, která fungovala
naopak vede spor proti
na uzemí Nevady v letech
Dìlníci pracují v testovacím tunelu v útrobách masívu Yucca. 1945-1992. A dále se zde
Nevadì, její úøady zastaKdy se zaène budovat skuteèné úloitì není stále jasné.
vily pøívod vody pro výpíe:  a vùbec nejstarí dofoto: yuccamountain.org
zkumné pracovitì na
klad na naem území je akúpatí hory Yucca.
tuální dodnes. Kmen Západních oonù stále èeká, a fedeKromì soudních procesù mùe být budování úloitì zarální vláda zaène v praxi dodrovat smlouvu, kterou její
staveno èi významnì pozdreno bìhem tzv. licenèního procepøedstavitelé podepsali v roce 1863. Tehdy jsme u toho nesu. Ministerstvo energetiky v nìm bude obhajovat projekt pøed
byli  ná list zaèal vycházet a v roce 1865  ale máme
Úøadem pro jaderný dozor. Pùjde o ohromné mnoství studií
podezøení, e u tehdy nìkdo tvrdil: kmen by mìl vyjednat
a plánù  vdy ministerstvo energetiky zaèíná na ádosti o licenci
nejlepí monou smlouvu Nepomohlo to. A nepomohlo
pracovat nyní, ale pøedbìnì plánuje pøedloit ji v prosinci
by to ani dnes.
roku 2004. Souèástí licenèního procesu bude také veøejné pøiPøes znaèné protitlaky vak vystupují èelní pøedstavitelé
pomínkování a proces posuzování vlivu na ivotní prostøedí,
Nevady (tìmi jsou zejména guvernér, poslanci a senátoøi,
do kterých se budou moci zapojit i oponenti projektu.
generální prokurátorka, øeditelé hlavních úøadù) dosud pevVýstavbì úloitì by mohla zabránit také nìjaká nepøednì proti projektu a nechtìjí s federálními úøady smlouvat.
vídaná událost. V srpnu postihlo oblast zemìtøesení o síle 4,4
Mají stále podporu vìtiny obyvatel. To jsou asi hlavní pøedstupnì Richterovy kály s epicentrem v údolí Amaragosa, ktenosti, které stojí na stranì Nevady i po hlasováních ve federé leí ménì ne 20 km od plánovaného úloitì. Tím se opìt
rálních orgánech, a které dodávají státu motivaci do oèekáv praxi pøipomnìl jeden z argumentù odpùrcù projektu  rizivaných vleklých soudních sporù.
ko, vyplývající z dlouhodobì nestabilní seismické situace
v oblasti. Federální úøady vak prohlásily, e taková malá zeLibor Matouek
mìtøesení nemohou mít na stabilitu úloitì vliv. Muselo by
údajnì jít o zemìtøesení s 1000-násobnì vìtí energií, které je
(pøítì o hlavních argumentech
podle nich témìø nepravdìpodobné.
a motivech zastáncù úloitì Y. M.)
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