Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
èíslo 2 / 2003

První etapa geologických prací brzy zaène
Na podzim loòského roku vypsala Správa úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) výbìrové øízení na provedení první
etapy geologických prací pro hodnocení a zúení lokalit pro
umístìní hlubinného úloitì. Tyto práce by mìly být zahájeny na lokalitách, které SÚRAO oznámí v dubnu a trvat mají
do roku 2005. Cílem je zmenit rozsah stávajícího území
lokalit na plochu cca 10 km2, pøípadnì nìkteré lokality vyøadit úplnì. Z rozsahu prací je zøejmé, e dolo k redukci prvotních pøedstav, co je ádoucí. Nebudou utráceny prostøedky na práce, které by v první etapì byly zbyteèným
luxusem. Práce by mìly být provádìny bez zásahu do pozemkù pomocí leteckých geofyzikálních mìøení, vyhodnocováním leteckých a druicových snímkù a dostupných
geologických informací, ale takté i pomocí terénní rekognoskace. Mají být zjiovány a podchyceny vekeré støety
zájmù ve stávajících rozlohách lokalit  chránìná území,
loiska nerostù, inenýrské sítì apod. Mezi výstupy prací
vak mají patøit ji i návrhy umístìní povrchového areálu
úloitì v doporuèených zmenených lokalitách vèetnì jejich napojení na inenýrské sítì.
Co se týká moností obcí a obèanských iniciativ ovlivnit tuto první etapu prací, tak jsou omezené. Podle zákona

è. 44/1988 Sb., o ochranì a vyuití nerostného bohatství (horní
zákon) lze geologické práce na vyhledávání hlubinného úloitì radioaktivních odpadù provádìt jen na prùzkumném
území, které je stanoveno podle zákona è. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích. Toto øízení vede Ministerstvo ivotního prostøedí (MP), které v této vìci také vydává rozhodnutí.
Úèastníkem øízení je adatel, dále obec na jejím území se
nachází prùzkumné území nebo jeho èást, popøípadì právnická osoba, které zvlátní zákon postavení úèastníka øízení
pøiznává (to jsou napøíklad obèanská sdruení, která mají ve
stanovách deklarovánu ochranu pøírody a krajiny a mají podánu ádost o informace o zahájení tìchto øízení u MP).
Protoe v této fázi nebude docházet k zásahùm do zemského
povrchu, nemusí být projekt geologických prací zasílán
k vyjádøení pøíslunému krajskému úøadu. Práva vlastníkù
pozemkù vztahující se ke vstupu na nì za úèelem napø. zmínìné terénní rekognoskace jsou nedotèena.
Pokud budete potøebovat právní konzultaci v tìchto záleitostech, jsme pøipraveni Vám ji zajistit u Ekologického právního servisu v Táboøe, který pro nás pøipravil výe zmínìné
informace o zákonných monostech.
Edvard Sequens, Sdruení CALLA

Místní referendum  zákonný zpùsob uplatnìní názoru obèanù
Jednou z demokratických moností, jak vyjádøit názor obyvatel na
umístìní hlubinného úloitì radioaktivních odpadù (ale samosebou
i jakýchkoliv jiných staveb) na území obce, je uspoøádání místního
referenda. Takové referendum má výhodu, e jeho výsledek zavazuje
vedení obce, tedy starostu/-ku a zastupitelstvo k prosazování názoru,
který vyjádøí obyvatelé obce a to i do budoucna  tedy i po volbách.
A do té doby, ne v pøípadném dalím referendu nezazní jiný názor
obèanù.
Iniciovat vyhláení referenda mùe kadý obèan obce, který je v ní
oprávnìn volit. Tento návrh musí na podpisových listinách podepsat
zákonem stanovený poèet obèanù obce, kteøí jsou oprávnìni zde volit
(u obcí do 3 tisíc obyvatel musí návrh podepsat 30 procent oprávnìných volièù). V listinì ji musí být uvedeno pøesné znìní referendové
otázky nebo otázek. Právì to je naprosto klíèové, aby rozhodnutí bylo
zavazující a tedy vykonatelné. Po doruèení návrhu referenda s podpisy
poadovaného mnoství oprávnìných obèanù musí do 21 dnù rada
(zastupitelstvo) vyhlásit referendum. Samotný akt referenda se mùe
konat nejdøíve 30 dnù a nejpozdìji 90 dnù od vyhláení, není-li v návrhu
na konání referenda uvedena doba pozdìjí. Protoe na 8. èervna je
vypsáno referendum o vstupu Èeské republiky do Evropské unie, je
moné spojit místní referendum s tímto celostátním, ádný zákon to
nevyluèuje.
Návrh na vyhláení referenda musí podepsat
30 % místních volièù. Foto archiv EPS

(pokraèování na str. 2)
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LOKALITY, KTERÉ NECHTÌJÍ HOSTIT RADIOAKTIVNÍ DÌDICTVÍ
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.

Chyky a Vlksice podaly ádost o vyjmutí z prùzkumù
Obce z lokalit Chyky a Vlksice, leících na hranicích
Jihoèeského a Støedoèeského kraje, zaslaly v únoru 2003
SÚRAO, Ministerstvu prùmyslu a obchodu, Ministerstvu
ivotního prostøedí a Úøadu vlády Èeské republiky ádost
o vyøazení svého území z prùzkumu. Obecní zastupitelstva, která se snaí podporovat spíe tradièní hospodaøení
a etrnou turistiku, odmítají mylenku na úloitì u od
samého poèátku.
ádost o vyøazení lokalit Vlksice a Chyky ze seznamu
oblastí, navrhovaných pro výstavbu hlubinného úloitì
radioaktivního odpadu shrnuje negativní dopady, které by
tato stavba mìla na dosud velmi zachovalou pøírodu regionu i na jeho rozvoj. Protoe budování úloitì by závaným zpùsobem zasáhlo do ivotního prostøedí, ovlivnilo
ivot celé oblasti a navíc by se zde setkalo s nemalými technickými obtíemi, povaujeme zahájení prùzkumu za poruování práv obèanù i místních samospráv a za zbyteèné
utrácení penìz z tzv. ,atomového úètu, píe se v závìru
ádosti. Podepsali ji starostové vech deseti obcí, jejich
území bylo do lokalit Chyky a Vlksice zahrnuto, dále
se k ní pøipojilo nejblií mìsto Milevsko, dvì sdruení obcí,
která v oblasti pùsobí (Svazek obcí Milevska a Èertovo bøemeno), a místní obèanské sdruení Zachovalý kraj. Kromì ministrù dostali ádost na vìdomí také pøedseda vlády,
hejtmani obou krajù a poslanci a senátoøi z okolí, které
obèané poádali o podporu svého poadavku. ádost
o vyøazení lokalit  mìla znaèný ohlas ve sdìlovacích
prostøedcích (regionální tisk, hlavní celostátní deníky, rozhlas, zpravodajství Èeské televize).

( Místní

referendum

Olga Èerná, Nadìjkov

dokonèení ze str. 1)

Na podporu referenda lze organizovat volební kampaò a to v období poèínající 23. dnem a konèící 48 hodin pøed zahájením voleb. V této dobì mají vechny strany rovný pøístup k místním veøejným sdìlovacím
prostøedkùm, k výlepovým plochám, shromaïovacím
prostorám apod. Dùleité je pøesvìdèit volièe, aby vùbec k referendu pøili. K platnosti rozhodnutí referendem
je toti zapotøebí úèasti alespoò ètvrtiny oprávnìných
obèanù. Rozhodnutí referendem je pøijato, hlasovala-li
pro nì nadpolovièní vìtina oprávnìných obèanù, kteøí
se referenda zúèastnili.
Místní referendum je upraveno zákonem è. 298/1992
Sb., o místním referendu a vyhlákou ministerstva vnitra
è. 433/1992 sb., o úkolech obcí pøi zajiování voleb do
zastupitelstev v obcích a pøi místním referendu. Budete-li
potøebovat pomoc èi dalí informace o podrobnostech
referenda (napø. návrh na poøádání musí mít zákonem
dané náleitosti apod.), mùeme Vám je zdarma zajistit
opìt pøes Ekologický právní servis, který má ji praktické
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Bìhem února pøilo nìkolik odpovìdí:
Správa úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) píe, e
k uvedeným skuteènostem pøihlédne teprve bìhem prùzkumu. Ve stejném duchu (a prakticky stejnými slovy) odpovìdìlo také Ministerstvo prùmyslu a obchodu, kanceláø pøedsedy
vlády, poslanec a ministr pro místní rozvoj Mgr. Pavel Nìmec
a støedoèeský hejtman Petr Bendl.
Hejtman jihoèeského kraje RNDr. Jan Zahradník a místopøedseda senátu Jan Ruml zaslali kopie dopisù, ve kterých
ádají SÚRAO o poskytnuti bliích informací o úloiti (výbìr lokalit, zpùsob realizace, projednávání s obèany atd.). Dále
se ozvali místopøedsedkynì snìmovny JUDr. Jitka Kupèová,
poslanec ing. Jan Mládek a senátor Pavel Eybert. ádná odpovìï dosud nedola z Ministerstva ivotního prostøedí a od
ostatních pìti oslovených poslancù.
Obce obou lokalit se pochopitelnì nechtìjí s vyhýbavými
odpovìïmi smíøit, a nyní zvaují dalí postup. Nejblií jednání nìkolika zastupitelstev na Chyecku budou napø. projednávat rozíøení pøírodního parku Jistebnická vrchovina
na své území. V loòském roce jeho vyhláení zabránila pøedevím neinformovanost místních obyvatel, kteøí se obávali,
e pøírodní park jim znemoní bìné hospodaøení v lesích
i na polích. Besedy s odborníkem, které ve spolupráci
s obecními úøady uspoøádalo obèanské sdruení Zachovalý
kraj, snad napomohly k lepímu pochopení úèelu pøírodního
parku a jeho rozíøení takøka na celé území obou lokalit by ji
nyní nemìlo stát nic v cestì.

zkuenosti z jejich poøádání.
Pøináíme moný návrh na správnou formulaci otázek, které lze pouít:
1. Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce (název) vybudováno hlubinné úloitì vyhoøelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadù?
2. Mají orgány obce (název) pøi výkonu samostatné pùsobnosti vyuít vech zákonných prostøedkù, aby
zabránily stavbì hlubinného úloitì vyhoøelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadù (zejména
z titulu schvalovatele územního plánu, úèastníka správních øízení a vlastníka nemovitostí)?
Bude-li se Vám druhá otázka zdát pro obèany sloitá,
je moné zvolit pouze otázku první, ale ta nezajiuje budoucí zamítavé stanovisko pøedstaviteelù obce. V této chvíli
se k uspoøádání místního referenda pøihlásily obce Lodhéøov, Velký Ratmírov a Detná, vechny z Jindøichohradecka. Pøibydou dalí?
Edvard Sequens, Sdruení CALLA
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I Lodhéøov chce vyøadit
18. bøezna tohoto roku se v Lodhéøovì konalo otevøené jednání zastupitelstva obce. Hlavním tématem bylo vyøazení lodhéøovské lokality ze seznamu vytipovaných míst pro hlubinné úloitì jaderného odpadu. Jednání se zúèastnili starostové
a obèané Lodhéøova a okolních obcí, starosta Jindøichova
Hradce, zástupci SÚRAO, rozhlasu a tisku. Na zaèátku seznámil starosta Lodhéøova Jiøí Dvoøák pøítomné s vývojem situace
kolem hlubinného úloitì v této lokalitì. Od roku 2000, kdy
se zastupitelé Lodhéøova dozvìdìli z tisku o pøedbìném
výbìru svého území, se k zámìru vyjadøovali nesouhlasnì 
v usneseních, otevøeným dopisem i peticí. Poadovali vykrtnutí této lokality ze seznamu vytipovaných míst.
Poté vystoupil zástupce SÚRAO, Vítìzslav Duda. Zdùraznil, e SÚRAO plní vùli státu a snaí se nalézt do r. 2015 dvì
nejvýhodnìjí lokality, pøièem se drí státní Koncepce pro
nakládání s radioaktivním odpadem /dále jen Koncepce/.
Prohlásil té, e nyní je dùleité hledat vhodné místo podle geologických kritérií. Pøítomné ujioval, e vechny jejich
pøipomínky jsou brány v potaz. O lodhéøovské lokalitì konstatoval, e se zájem v rámci území pøesouvá k obci Pluhùv
ïár a e toto území figuruje v poøadí vytipovaných lokalit na
6.  7. místì. Pozdìji vak v diskusi uvedl, e zkoumat se dále
bude jen 6 lokalit.
Ve velmi ivé diskusi se pak vyjadøovali a kladli otázky
jednotliví starostové i obèané. Starostové vyjadøovali svùj nesouhlas k zámìru vybudovat hlubinné úloitì v lokalitì Lodhéøov. Poukazovali zejména na turistický ruch, který by byl
vánì ohroen, a na ji existující vyí koncentrace radonu
v nìkterých èástech lokality, kde se v minulosti tìil uran. Starosta Kostelní Radounì zmínil fakt, e v minulosti dolo
v souvislosti s vybudováním dolu ke ztrátì spodní vody.
Obèané poté pøidávali dalí námitky. Napøíklad podle paní
Kosové, obèanky Lodhéøova, by bylo zatíení celého regionu
té psychologické a vedlo by k odlivu návtìvnosti.
Zeptala jsem se, co se stane, bude-li pøijata smìrnice EU,
která uvádí rok 2018 jako rok zahájení provozu hlubinných
úloi v èlenských zemích (èím by se souèasný proces vý-

bìru lokality musel urychlit nejménì o 7 let). Na to ing. Duda
odpovìdìl, e SÚRAO se drí Koncepce, která poèítá zatím
s rokem 2065 a e schválení dané smìrnice EU není pravdìpodobné, protoe se proti ní údajnì staví napø. Francie
a Nìmecko. Na mùj dalí dotaz o monosti vybudovat spoleèné úloitì pro více státù ing. Duda øekl, e se jedná
napø. o Slovinsko.
Dále zaznìl dotaz z publika o monostech obce úèastnit
se v územním øízení o úloiti. Ing. Duda správnì odpovìdìl,
e obec se tohoto øízení úèastní. Nedodal vak, e v øízení
povolovacím, které územnímu øízení pøedchází a øídí se atomovým zákonem, je obcím úèast odepøena. Na pravou míru
to uvedla a Mgr. Kuchtová z Jihoèeských matek.
Obèané se zajímali i o to, proè nelze umístit úloitì do
starých vytìených dolù, do mìsíèní krajiny, èi jinde. Ing.
Woller, geolog SÚRAO, vysvìtloval, e v dolech je malý manipulaèní prostor pro skladovací kontejnery a jinde zase nejsou
vhodné geologické pomìry nebo jde o potenciální zdroje
nerostného bohatství.
Následovala debata o tom, zda je hlubinné úloitì opravdu tím nejlepím zpùsobem pro nakládání s jaderným odpadem. Podle ing. Wollera jsme ve zvaování jiných alternativ
asi o 20 let pozadu kvùli bývalé dohodì s Ruskem o navrácení naeho odpadu do této zemì. V Koncepci se praví, e ostatní
technologie (tzv. transmutace, tedy zmìna sloení odpadu)
budou rozvíjeny soubìnì s hledáním místa pro hlubinné
úloitì. Tisková mluvèí SÚRAO ing. umberová pøipojila,
e za 20 let dojde k novému hodnocení situace, tedy
k posouzení, zda vybudovat hlubinné úloitì nebo se pøiklonit k transmutaci (i po transmutaci vak zbývá odpad, který
je nutné ukládat  pozn. aut.). Mgr. Kuchtová podotkla, e
Èeská republika bude na soubìné propracovávání obou alternativ tìko získávat finance.
V prùbìhu celého veèera bylo zøejmé, e se ing. Duda snaí pøítomné pøesvìdèit o bezpeènosti uvaované stavby. Nesetkal se vak s pochopením, pøestoe pouil výroky jako Kdybych bydlel v Lodhéøovì, petici (proti hlubinnému úloiti) bych
nepodepsal. Hluboká vyrostla díky Temelínu. Temelín je superpièková stavba. Dále
argumentoval tím, a nepøesouváme problém
na nae pravnuky, a krédem úloitì hledáme pro nás vechny. Na otázku, jaký bude
postup, vyjádøí-li se vechny lokality proti,
odpovìdìl, e rozhodnutí bude muset pøijít
z pozice moci. Padl i dotaz o finanèní kompenzaci v souvislosti s budováním úloitì.
Odpovìï neznal z pøítomných nikdo. Starosta Lodhéøova vak poznamenal, e by nevzal
ani deset milionù.
Po skonèení diskuse dolo na ètení druhého dopisu obcí na Lodhéøovsku (tentokrát celkem osmi) a mìsta Jindøichùv Hradec (co zahrnuje celkem 30.000 obèanù).
Adresátem je ministr prùmyslu a obchodu,
na vìdomí mj. ministru P, Úøadu vlády ÈR,
pøedsedùm Parlamentu a Senátu, nìkterým
senátorùm a krajskému hejtmanu. Jsou
v nìm udávány nové dùvody pro vyjmutí
Lodhéøovska ze seznamu. Dopis zmiòuje
zámìr tøí obcí uspoøádat k otázce hlubinnéNecelých 5 km od vytipované lokality Lodhéøov se nachází turisty vyhledávaný ho úloitì místní referendum.
Jana Egerová, Sdruení CALLA
zámek Èervená Lhota. Foto: Martin Bílek
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Povolovací øízení pro jaderný sklad v Dukovanech ve finii
Zatím jediný sklad vyhoøelého jaderného paliva na naem území, stojící v areálu JE Dukovany, ji kapacitnì nestaèí. Pøi jeho
prosazování v roce 1992 toti dala èeská vláda starostùm z okolí
slib (podpoøený vládním usnesením), e zde bude uloeno
maximálnì 600 tun paliva. Jak se ukázalo, èeské sliby chyby
platí v pøípadì slibù vládních. Pùvodní omezení Klausova vláda v roce 1997 zruila a ÈEZ tak mohl rozbìhnout povolovací
koleèko ke stavbì nové budovy skladu o kapacitì 1340 tun.
Celkem zde tedy a do poloviny tohoto století bude uskladnìno 1940 tun vysoce nebezpeèného odpadu. Poté by mìl být
pøevezen do koneèného úloitì, pøípadnì jinak zpracován.
Nyní probíhá závìreèná fáze povolování  stavební øízení. Z pøedloené dokumentace vyplývá, e ÈEZ hodlá nesplnit jednu z podmínek Ministerstva ivotního prostøedí danou
v procesu posouzení vlivù na ivotní prostøedí a rovnì podmínku územního rozhodnutí: skladovat palivo v kontejnerech
CASTOR 440/84M a uvauje o zmìnì typu po roce 2012.
Mùe se to zdát banální, ale je zapotøebí si uvìdomit, e kon-

tejner (v øeèi jaderného prùmyslu se mu øíká obalový soubor) je tou nejdùleitìjí bariérou zabraòující úniku radiace
do okolí. Pøekákou, která by mìla uchránit obsah pøed destrukcí vlivem nehod èi dokonce cílených útokù. Jene jen do
urèitého rozsahu. Tak se dostáváme k dalímu problému 
ukazuje se, e filozofie povrchových skladù, kde vlastní stavba chrání pouze pøed povìtrnostními vlivy je patná. Pøi jejím
prosazení se nepoèítalo s tak èastými pády vojenských letadel (nedávno spadl bitevník Suchoj jen nìkolik kilometrù od
JE Dukovany, vzpomeòme i pád stíhaèek na Èeské Budìjovice). Zejména ale nikoho ani nenapadlo, e jako zbraò mohou
být pouita unesená dopravní letadla. To je naprosto vylouèeno, pravdìpodobnost je zcela mizivá, bylo mono slyet
argumenty ze strany investora a jím najmutých odborníkù.
Pøesto se stalo. Z toho dùvodu je vhodnìjí skladovat kontejnery v podzemí a dalí vyhoøelé jaderné palivo ji radìji neprodukovat. Dojde koneènì na rozum?
Edvard Sequens, Sdruení CALLA

Export zdraví opìt stoupl: ÈEZ vyvezl více elektøiny
Elektrárenská spoleènost ÈEZ podle svých vlastních statistik v roce
2002 opìt zvýila vývoz elektøiny do zahranièí. ÈEZ loni exportoval 16 tisíc gigawatthodin elektøiny, tedy 32 % své výroby. V roce
2001 to bylo 12 tisíc GWh, tedy 25 % tehdejí produkce. Masivním vývozem, který rok od roku roste, ÈEZ øeí nadbytek produkce ve svých uhelných elektrárnách a jaderných reaktorech.
V naem vzduchu ale zùstávájí desetitisíce tun zdraví
kodlivých exhalací, severoèeskou krajinu nièí uhelné doly

a okolo jaderných elektráren se vrí radioaktivní odpady, s nimi si nikdo neumí poradit. Elektrárenská spoleènost tak vlastnì
s elektøinou vyváí i nae zdraví a èeskou krajinu. Export rok za
rokem, kvartál za kvartálem neustále stoupá. Definitivnì se tedy
prokazuje, e Temelín není potøebný, protoe ÈEZ jetì pøed
jeho uvedením do plného provozu vyváí dokonce více elektøiny, ne bude èinit plná produkce obou reaktorù.
(vok)

Británie: budoucí energetika nepoèítá s jadernými elektrárnami
Ostrovní království je dalí evropskou zemí, která chce
hodlá klimatickým zmìnám èelit investicemi do obnovitelných zdrojù.
V dohledné budoucnosti se nebudou stavìt nové jaderné
elektrárny ani ve Velké Británii. Stanovuje to jeden z klíèových
bodù nové britské energetické politiky (tzv. energy White Paper), která byla tamní vládou schválena letos 24. února.
Jako hlavní dùvod pro zavedení moratoria (èasovì blíe
neomezeného zákazu) na výstavbu nových jaderných elektráren oznaèila britská ministrynì prùmyslu a obchodu Patricia Hewittová obavu, e investice do jaderných elektráren by
ohrozily ji døíve schválené plány na zvýení investic do rozvoje obnovitelných zdrojù  zvlátì vìtrné a solární energie.
Na rozdíl od Nìmecka a Belgie, které se nedávno zøekly
výstavby jakýchkoli nových jaderných elektráren navdy,
britské rozhodnutí není definitivní. Projadernì smýlející
ministøi britské vlády (zejména ministr energetiky Brian Wilson) prosadili do nové energetické politiky podmínku, e
v dlouhodobém èasovém horizontu nebude výstavba nových
jaderných elektráren úplnì vylouèena.
Souèástí energetické politiky jsou nìkteré konkrétní cíle
v oblasti vyuívání vìtrné energie a energie moøských vln. Na
rozvoj dalích typù obnovitelných zdrojù (zejména energie
solární, geotermální, a energie biomasy) budou smìøovat mi-
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liony liber urèené na podporu nových zelených technologií. I pøes celkovì kladné pøijetí vak poukázali zástupci britské poboèky Pøátel Zemì (nejvìtí mezinárodní ekologické
organizace) na nìkterá slabá místa nové koncepce. Zejména
je podle nich koda, e koncepce nakonec ustoupila
od pùvodnì plánovaného závazného cíle, aby do roku 2020
pocházela minimálnì pìtina vekeré energie, spotøebované
ve Velké Británii, právì z obnovitelných zdrojù. Chybí také
konkrétní opatøení na omezení rostoucích emisí tzv. skleníkových plynù (které zpùsobují globální oteplování), pocházejících z letecké dopravy.
Bryony Worthington, specialista Pøátel Zemì na otázky energetiky, k nové koncepci øekl: Je to klíèový krok ve snaze uèinit
celou britskou ekonomiku ekologicky etrnìjí a tedy
z dlouhodobého hlediska udritelnìjí. Zdá se, e i vláda se
nakonec smíøila s koncem jaderného snu a chápe, e pokud
chceme mít v budoucnu energetickou jistotu a zároveò se bránit klimatickým zmìnám, je tøeba rozsáhlých investic do obnovitelných zdrojù a úsporných energetických opatøení. kodou
je, e vláda opustila cíl získávat do roku 2020 pìtinu naí energie z obnovitelných zdrojù. Bude muset v budoucnu podniknout dalí konkrétní kroky, aby nae ekonomika byla opravdu
udritelná a schopná èelit hrozbì klimatických zmìn.
Libor Matouek, Hnutí DUHA
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