Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
èíslo 3 / 2003

Co najdete
uvnitø
Tábortí politici: a
rozhodnou obèané
Kanadská sonda
znièena  letecké
prùzkumy odloeny
Oslavièka: referendum
o úloiti
Pøedstavujeme:
Budiov a Zdravý
domov Vysoèina
Co se dìje v lokalitách
Nadìjkov:
Sudy? Ne tudy!

Energetická politika:
nové elektrárny, nové odpady?
V nejbliích desetiletích bude v Èesku spotøeba energie stoupat, proto potøebujeme vytìit
co nejvíce uhlí a postavit nové jaderné reaktory. Tak lze ve struènosti shrnout podstatu návrhu
nové Státní energetické koncepce (SEK), její est alternativních scénáøù pøedstavilo na zaèátku
èervna Urbanovo ministerstvo prùmyslu a obchodu (MPO). SEK je strategickým dokumentem,
který nastiòuje výhled èeské energetiky do roku 2030. Vláda by o její koneèné podobì mìla
rozhodnout do konce letoního roku.
Vech est scénáøù nabízí v rùzných obmìnách víceménì toté  orientaci na uhlí a jádro.
Co se týká jádra, zachází nejdále tzv. lutý scénáø, který poèítá v daném období s výstavbou a
osmi nových jaderných blokù. MPO ale vyhlásilo, e samo dává pøednost tzv. zelenému
scénáøi. Ten poèítá se zruením územních limitù tìby hnìdého uhlí v severních Èechách
(stanovených vládou v roce 1992), co by mohlo vést k obnovení bourání vesnic. Kromì toho
plánuje výstavbu tøech nových jaderných blokù (zøejmì pøístavba v areálu JE Temelín). Jaderná
energie by se podle zeleného scénáøe okolo roku 2025 stala nejvýraznìjí technologií výroby
elektøiny a odblokované zásoby hnìdého uhlí druhým zdrojem v poøadí.
V naem zpravodaji není prostor, abychom podrobnì rozebrali nedostatky návrhu MPO.
Struènì øeèeno  na rozdíl od koncepcí mnoha západoevropských zemí (Velká Británie, Nizozemí, Belgie, Dánsko) autoøi èeské SEK pøevánì ignorují ekologická kritéria a pøednost dávají
uspokojení poptávky (kterou do budoucna odhadují jako neustále rostoucí), a to z národních
zdrojù  abychom byli sobìstaèní. Plánují jen okrajovou roli pro úsporné technologie (pøestoe oproti zemím EU máme zejména ve výrobì spotøebu mimoøádnì vysokou) a nízko hodnotí monosti tzv. obnovitelných zdrojù energie (biomasa, vítr, slunce, malé vodní elektrárny,
geotermální energie aj.). Významnou roli nepøikládají ani zemnímu plynu, který sice není
obnovitelným zdrojem, ale je podstatnì etrnìjí k ivotnímu prostøedí ne hnìdé uhlí. To ve
je opìt v rozporu s plány jednotlivých zemí EU i unie jako celku.
pokraèování na str. 2

Úèast iroké veøejnosti
v rozhodování o úloiti v zemích Evropy
Rada SÚRAO odmítá
zapojit veøejnost
Hejtman proti úloiti
Dr. imùnek
v Nadìjkovì: Tady se
úloitì postavit nedá
Jetì k jarnímu
rozhodnutí SÚRAO

11. záøí vyjádøilo asi 100 obyvatel z Budiovska svùj nesouhlas s leteckým prùzkumem
lokality. Na poli mezi obcemi Hodov a Nárameè nejprve vyoral traktor velký nápis NE!, který
bude zvlá zøetelný právì z vrtulníku, poté se lidé rozestavili podél písmen. (foto: M. Dus).
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nové elektrárny, nové odpady? dokonèení ze str. 1

Pro oblasti zaøazené na seznam lokalit zkoumaných pro
monost umístìní úloitì vysoce radioaktivních odpadù je
zde podstatná otázka  znamená to, e vysoce radioaktivních
odpadù v podobì vyhoøelého paliva bude v budoucnu pøibývat? Upøímná odpovìï propagátorù koncepce by mìla znít
 jednoznaènì ano.
Není to ale jetì jisté. Nemálo energetických odborníkù,
organizací a dalích skupin proti navrené koncepci ostøe
vystupuje  vstoupili do jejího projednávání a zpracovávají
vlastní scénáø, který bude usilovat o minimalizaci dùrazu jak
na uhlí, tak na jádro. Úøedníci ministerstva prùmyslu  zpoèátku neochotní a tajnùstkáøtí  pod nátlakem na jednání
pøistoupili. Co bude koneèným výsledkem není jetì jasné.
Záleí i na tlaku veøejnosti, mimo jiné tøeba i z vaich oblastí.
Na závìr bych rád zmínil jeden  podle naeho názoru
zásadní  paradox. SÚRAO ve svých plánech a informaèních
materiálech ji nìkolik let udává pøesné mnoství vyhoøelého

jaderného paliva, které bude tøeba umístit do úloitì. Jak je
ale moné stanovit koneèné mnoství, kdy zároveò významný státní orgán (ministerstvo) plánuje nové jaderné bloky, které by ji za necelých dvacet let zaèaly mnoství odpadu
podstatnì zvyovat? O tomto rozporu SÚRAO ve svých materiálech mlèí. A tak nezbylo ne se zeptat pøímo. Na tiskové
konferenci pøi zuování výbìru lokalit v Praze 25. dubna
odpovìdìl ing. Nachmilner, který v SÚRAO vede Oddìlení
pøípravy hlubinného úloitì. Podle nìj SÚRAO plánuje, e
by úloitì mìlo být otevíráno a zavíráno postupnì, po blocích a místo pro úloitì se tedy bude vybírat tak, aby dalí
expanze úloných prostor byla moná.
Jinými slovy, pokud se jednou o lokalitì rozhodne, bude
se tam vozit a ukládat tolik odpadu, kolik se do nìj vejde. Na
zaruèené sliby a plány o uzavøení, utìsnìní a oputìní úloitì po uloení odpadu z Dukovan a Temelína je tedy napøítì
nutné nazírat s krajní skepsí.
Libor Matouek

Tábortí politici prohlaují: lidé by mìli rozhodnout sami
Táborské listy poádaly politiky, kteøí zastupují region, aby
se vyjádøili k problematice umístìní úloitì na Táborsku.
Poslancù a senátora, kteøí mají ve mìstì kanceláøe, se redaktoøi ptali, zda jsou pro vykrtnutí území Boejovice  Vlksice
ze seznamu navrených lokalit a jestli by podpoøili závazné
referendum k otázce úloitì jaderného odpadu.

Poslanec Jan Mládek (ÈSSD):
Jsem proti jedernému úloiti na daném území. Sice si myslím, e krajinì by nevadilo a jeho vybudování by pøineslo
lidem v regionu pracovní místa, akceptuji ale názor obèanù.
Pokud úloitì vnímají jako své ohroení, potom by je do
toho nemìl nikdo nutit. Referendum k dané otázce by mìlo
být naprosto zásadním. Optimální by bylo, kdyby Boejovice
 Vlksice byly vykrtnuty ze seznamu.

Poslanec Jaroslav Zvìøina (ODS):
Doufám, e se nikdo nebude stavìt proti vùli místního obyvatelstva. Nejsem si ale jistý, jestli lidé pøesnì vìdí, proti èemu
tolik protestují. Úloitì se má stavìt za nìkolik desítek let,
take to v souèasné dobì vùbec není aktuální. Kdoví co do té
doby udìlá atomová technologie. Vìc se musí posuzovat ze
dvou hledisek: spoleèenského, protoe odpad se prostì nìkam musí uloit, a místního, kdy se tamním obèanùm nìco
nelíbí. Nevím, jestli jsou jejich protesty rozumné. Úloitì samo
o sobì rozhodnì není velkou zátìí pro krajinu a lidi kolem.
Vzniknou zde i nová pracovní místa. Myslím si proto, e záleitost se bude muset øeit vìcnými argumenty. K tomu, zda
danou lokalitu vykrtnout ze seznamu, se nevyjádøím, protoe nemám dostatek informací.

Poslanec Petr Braný (KSÈM):
Aèkoliv se má úloitì stavìt a za padesát let, vláda po vstupu do Evropské unie chce mít jasno nejen o atomových elektrárnách, ale i vyøeené uloení jaderného odpadu. Vlastnì

11

bychom nyní dìlali rozhodnutí, které se bude týkat budoucí
generace a jde mimo ná souèasný ivot. Na odloení rozhodnutí jsme se nedávno jako poslanci regionu shodli
i s jihoèeským hejtmanem Janem Zahradníkem (ODS). Podle
mého názoru urèitì není dobré lokalitu protlaèovat silovými
argumenty. Význam referenda bych vidìl v tom, e v obèanech zvýí zájem o místo, kde ijí. Jejich pøání by se mìlo
akceptovat za pøedpokladu, e kampaò bude oboustrannì
vyváená, aby se hlasující mohli objektivnì rozhodnout.

Poslanec Miroslav Kalousek (KDU-ÈSL):
Jsem pøesvìdèen, e je potøeba udìlat vechno pro to, aby
Nadìjkovsko a Jistebnicko bylo ze seznamu vykrtnuto. Zámìr
rozvoje turistického ruchu, èili to, èím kraj mùe být zajímavý,
by jaderným úloitìm znaènì utrpìl. Nejsem si jist, jestli referendum by v tomto pøípadì bylo úèinným nástrojem. Pøesto
jsem pro, aby se sáhlo ke vem monostem. Jsem pøipraven
napomoci kadému efektivnímu snaení, aby úloitì v této
oblasti nebylo. Pøeji si, aby bylo vykrtnuto ze seznamu.

Senátor Pavel Eybert (ODS):
Mám pocit, e je zatím pøedèasné úloitì nìkde budovat.
Budeme ho potøebovat asi za padesát let. To je jedna vìc.
Zadruhé na jihu Èech u máme Temelín, proto bychom si
nemìli nechat zaneøádit dalí lokalitu atomovým odpadem.
A je vùbec otázkou, zda takové úloitì po pùlstoletí jetì
bude zapotøebí. S odporem starostù proti úloiti souhlasím.
Teï mi to vechno pøijde jako snaha firem utrácet peníze ze
spoleèné kasy za státní zakázky. Vrtat, hledat a mít dalí keft,
kdy jim to stát dobøe zaplatí. Urèitì jsem pro vykrtnutí lokality na Jistebnicku ze seznamu navrhovaných úloi jaderného odpadu. Znovu opakuji, e za nìkolik desítek let mùe být
situace jiná a my dnes zbyteènì vyhodíme peníze. Referendum rozhodnì podpoøím. A kdy se spojí s jinými volbami,
nebude ani pøíli drahé.
(podle Táborských listù, lm)
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Letecké prùzkumy zaènou v záøí
Ve støedu 30. srpna probìhla v salonku hotelu Sport v Milevsku schùzka zástupcù Správy úloi radioaktivních odpadù
(SÚRAO) a starostù obcí Boetice, Chyky, Jistebnice, Nadìjkov, Pøetìnice a Vlksice. Vedle nich pøilo jetì nìkolik dalích zájemcù, napøíklad radní Zachovalého kraje, paní Hana
Zemanová. Starosta Chyek pøitom tlumoèil stínost zastupitelù Zhoøe, kteøí o tomto setkání nebyli informováni, aèkoliv
èást jejich obce v lokalitì Boejovice  Vlksice leí a prùzkumy se jí tedy rovnì budou týkat. SÚRAO pøislíbila, e pøítì
bude starosta Zhoøe pøizván.
Úvodem SÚRAO pøedstavila dosavadní postup a výsledky výbìru lokalit a také RNDr. Slováka, manaera spoleènosti
GeoBariera, která bude v lokalitì v následujících letech provádìt rùzná mìøení. Tzv. letecká geofyzika èeká výe zmínìné
obce u na poèátku letoního záøí, pravdìpodobnì v jeho
druhém týdnu. Nad jejich územím bude létat ve výce 60 metrù helikoptéra s mìøící sondou, zavìenou ve vzdálenosti asi
30 metrù nad zemí. Dotèené území bude pøelétat opakovanì, ve
vzdálenostech 200 m ve vertikálním a 500 m v horizontálním
smìru. Celé mìøení by za vhodného poèasí mìlo trvat jeden,
nebo nejvýe dva dny. Na konci této fáze prùzkumu budou
obce informovány o výsledku a podrobnostech dalího postupu.
Zaèátek diskuse byl poznamenán kolíkovou aférou. Pøekvapení obèané Hronovy Vesce a Modlíkova u Nadìjkova
toti na svých loukách a v lesích zaèátkem minulého týdne
potkávali neznámé lidi, kteøí zde cosi vymìøovali, zatloukali
døevìné kolíky a na dotaz majitelù sdìlili, e pracují pro Správu úloi radioaktivního odpadu. Øeditel SÚRAO Vítìzslav
Duda vysvìtlil, e lo o vytyèování trasy, po které pøejdou
výzkumníci s mìøícími pøístroji bez jakýchkoli dalích zásahù, omluvil se za to, e obce a vlastníci pozemkù nebyli pøedem informováni, a pøislíbil kolíky okamitì odstranit. Výsledky pozemního mìøení budou slouit jako kontrola údajù,
které poskytne letící sonda.

Pøesto bylo pøi dalím jednání zøetelné, e dùvìru je lehké
ztratit, ale obtíné znovu získat. Starostové napøíklad zcela
odmítli jednat o tom, za jakých podmínek by se s úloitìm
smíøili a argumenty typu stát bude garantovat výhody pro
obce v lokalitách nebo ukáeme rakouským odpùrcùm Temelína, e problém radioaktivních odpadù umíme vyøeit
pøijali spíe jako dobrý vtip. Nepøáli si ani zøízení informaèního centra SÚRAO v nìkteré z obcí a naopak ádali, aby nesouhlasné stanovisko zastupitelstva, pøípadnì místního referenda, bylo povaováno za nepøekroèitelnou pøekáku pro
výstavbu úloitì. To zase odmítl øeditel SÚRAO s tím, e v naich zákonech (narozdíl od napø. Finska, védska nebo výcarska) takové ustanovení není. Obce mají pouze monost
úèastnit se rùzných øízení, které by vlastní stavbì pøedcházela, a snait se tam obhájit své stanovisko. První øízení 
o vymezení prùzkumného území  vak probìhne teprve
v roce 2006. Obce z lokality Boejovice  Vlksice sice podaly
na Ministerstvo ivotního prostøedí ádost o to, aby prùzkumné území bylo vymezeno jetì pøed zapoèetím pøeletù helikoptéry, ale nesetkaly se zde s porozumìním: leteckou geofyziku hodnotí toti ministerstvo pouze jako výzkum.
Obavy obcí z dopadù úloitì na ivot jejich obyvatel
odmítá SÚRAO jako pøehnané, souèasnì vak v této fázi nedokáe odpovìdìt napø. na to, kam a kudy by se odváela
vytìená zemina pøi stavbì úloitì. Celkovì by se tedy dalo
øíci, e schùzka ke sblíení stanovisek obou stran nijak nepøispìla, spíe naopak. Jako pohotìní zvolila SÚRAO kávu
a (velmi stylovì) rakvièku se lehaèkou.
Olga Èerná
Poznámka redakce: vzhledem k tomu, e geologická sonda
byla pøi kolizi bìhem zkuebního letu znièena a èeká se na
novou, neplatí uvedená informace o termínu prùzkumných
letù. Nový termín nebyl v dobì uzávìrky vydání nikdo nezná.
Ostatní informace platí.

Zaráející kolize
oddálila letecké prùzkumy
Letecké prùzkumy zaèaly kolizí, pøi ní byla znièena speciální kanadská geologická
sonda
Letecký prùzkum oblastí vytipovaných pro stavbu hlubinného jaderného úloitì provázejí komplikace. SÚRAO plánovala v záøí mìøení geologického podloí
vech esti lokalit, ale zmìøena nebyla ádná. Prùzkum nejdøíve ovlivnilo cvièení
vzduných sil v Námìti nad Oslavou s názvem Létající nosoroec, pozdìji se na
slunci rozíøily magnetické bouøe. Kdy dohømìly stíhaèky a utichly bouøe, pøili
odborníci o mìøící pøístroj.
Protoe neznáme podrobnosti, mùeme pouze ocitovat pracovnici SÚRAO
Martinu Ligaunovou. Ta k události pro Èeský rozhlas Radiournál sdìlila: Pøi
zkuebním pøeletu v okolí obce Soseò na Rakovnicku byla mìøící sonda zachycena vìtvemi stromù a dolo k jejímu pokození, co pro nás znamená, e bude
tøeba obstarat novou sondu, pro kterou se musí do Kanady. Kanadská firma pro
nás tuto slubu zajiuje. V souèasné dobì nejsme schopni øíct, kdy zaène probíhat dalí prùzkum.
Získáme-li dalí informace, vrátíme se k události v pøítím vydání zpravodaje.
(lm)
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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.

Budiov
Obec Budiov se nachází pøesnì uprostøed pomyslného trojúhelníka, vymezeného mìsty Tøebíè (v letoním roce byly její
památky zapsány na seznam svìtového dìdictví UNESCO),
Velké Meziøíèí a Námì nad Oslavou (ani tato mìsta není
tøeba kulturním lidem blíe pøedstavovat). V mnohém se podobá osm kilometrù vzdálenému Tasovu  magickému domovu Jakuba Demla. I Budiovu byla v pozdním støedovìku
udìlena mìstská práva, skuteèným mìstem se ale nikdy nestal. Dnes se obec pyní øadou pozoruhodných barokních
soch, zámkem a zámeckým parkem s vzácnou skladbou døevin a ptactva. Dominantou mìsteèka je unikátnì øeená renesanèní kostelní vì (podobná korouhev obøích rozmìrù je
v Evropì k vidìní u jen na katedrále ve panìlské Seville).
V blízkosti obce je známé rekreaèní støedisko, rybník Pyelák.
Takzvaná lokalita Budiov, vytýèená SÚRAO, zahrnuje
katastrální území jedenácti pøilehlých obcí, støed je nejblíe
Hodovu. Pøiblinì polovina lokality se pøekrývá s územím Pøírodního parku Tøebíèsko. Zdejí krajinu tvoøí pestrá mozaika
polí, luk, pastvin, remízkù, drobných borových lesíkù
i rozsáhlejích, pøevánì smrkových porostù s meandrujícími
potoky. Neopakovatelnou krásu krajiny dotváøejí vudypøítomné ulosyenitové kamenné ostrùvky.
O úmyslech SÚRAO se zdejím krajem se místní obyvatelé dozvìdìli koncem dubna ze sdìlovacích prostøedkù (na
pøedchozích seznamech SÚRAO se lokalita nevyskytovala).
Od té doby toho ti aktivnìjí z nich stihli pomìrnì hodnì.
Pod peticí, poadující zastavení vech prùzkumných prací
a vyputìní lokality ze seznamu, je nyní ji 1368 podpisù,

první tisícovku jsme zasílali vládì koncem èervna. Se ctí jsme
obstáli i v pøímé konfrontaci se zástupci SÚRAO, kteøí nás navtívili v èervenci. ádné obecní zastupitelstvo v lokalitì nevyjádøilo výstavbì úloitì podporu, nìkolik jich naopak pøijalo usnesení, v nich se k monosti výstavby úloitì vyjadøují
negativnì. Stejné stanovisko zastává i mikroregion Horácko,
sdruující 28 obcí z okolí.
V srpnu tohoto roku bylo v Budiovì zaloeno obèanské
sdruení Zdravý domov Vysoèina, v nìm se seli aktivní lidé
z obcí Budiov, Hodov, Nárameè, Rudíkov, Oslavièka, Vlèatín, Baliny a Rohy. Jeho úkolem je shromaïovat argumenty
proti výstavbì, úèastnit se veøejných øízení ve vìci úloitì
vedených, získávat pøedstavitele obcí pro odmítavý postoj vùèi
úloiti, pùsobit jako prostøedník mezi nimi a obèany, zprostøedkovávat vyuití odborné a právní pomoci obcím
a obèanùm výstavbou úloitì pokozeným a koordinovat
akce, je mají vyjádøit nesouhlas obyvatel lokality s plány SÚRAO. Mediálnì nejviditelnìjí akcí zatím byla orba protestního nápisu na poli mezi obcemi Hodov a Nárameè, pøedcházející ohláeným leteckým prùzkumùm. Velkým úspìchem
(98,46% hlasù proti výstavbì úloitì) skonèilo 13. záøí místní
referendum v Oslavièce, iniciované maneli Dusovými. Jednalo se o vùbec první referendum na toto téma v celé republice a doufáme, e v dohledné dobì by mohla následovat
dalí.
Jiøí Horák, Budiov,
obèanské sdruení Zdravý domov Vysoèina

Oslavièka: první místní
referendum o úloiti

Zábìr z vyorávání protestního nápisu NE na poli poblí Hodova
v lokalitì Budiov. (foto: M. Dus)
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Obec Oslavièka, která se nachází uvnitø lokality Budiov, patøí k tìm, které se s umístìním úloitì právì do
této oblasti nehodlá smíøit. Pøestoe Budiov byl zaøazen mezi potenciální místa pro odpad teprve letos 25.
dubna, uspoøádali v Oslavièce ji 13. záøí místní referendum  vùbec první v celé republice  v nìm se
obèané vyjádøili k zamýlené výstavbì úloitì. Podle
neoficiálních výsledkù se k referendu dostavilo 64
z celkem 80 oprávnìných volièù (úèast 80%). Z toho
63 obèanù (to je 98,46%) odpovìdìlo na otázku, zda
souhlasí s vybudováním úloitì vysoce radioaktivních odpadù na území obce Oslavièka, zápornì  NE.
Více informací mùe podat paní Pavla Dusová, navrhovatelka referenda (tel. 568 878 319), nebo obecní
úøad.
(jh)

èíslo 3 / 2003

Zprávy z lokalit
Vlksice-Boejovice a Budiov

geologických prùzkumù pod patronací SÚRAO a spoleènosti
GeoBariera, a pøi ní byla znièena prùzkumná sonda (viz zpráva na jiném místì).
(lm)

O novinkách z tìchto lokalit informujeme v tomto vydání
v samostatných èláncích.

Lodhéøov: setkání starostù, politikù
a nevládních organizací
9. èervna se konalo dalí z øady setkání starostù ohroených
obcí z Jindøichohradecka. Jeho hosty byl hejtman Jihoèeského kraje Jan Zahradník, senátor Milan tìch a za obèanská
sdruení Edvard Sequens (Sdruení Calla) a Pavel Vlèek (Obèanská iniciativa pro ochranu ivotního prostøedí). Vichni
podpoøili nesouhlas s umístìním hlubinného úloitì na jihu
Èech a prodiskutovali monosti, jak proti tìmto plánùm aktivnì vystupovat.
(es)

Paèejov: nové obèanské sdruení a první
aktivity
Také v lokalitì Paèejov, která byla novì zaøazena do seznamu
kandidátù letos na jaøe, se zpoèátku nepøíjemnì pøekvapení
obèané zaèínají v nové situaci orientovat. Poté, co probìhla
v nìkolika obcích první setkání obèanù a èlenù samospráv
s delegacemi ze SÚRAO a lidé získali základní informace, zaèali hledat aktivní cesty k zasazení se o zachování regionu.
8. záøí vzniklo v Paèejovì obèanské sdruení, které si zvolilo
výstiný název, shodující se s titulem naeho zpravodaje 
Jaderný odpad? Dìkujeme, nechceme. Paèejovtí navázali
kontakty s ekologickými organizacemi, které se problematikou dlouhodobì zabývají a získali ji podporu nìkterých známých osobností, které mají k regionu vztah. Na zaèátek øíjna
se chystá debata mezi obèany, zastupiteli, zástupci SÚRAO
a ekologických organizací.
(fk, km)

Rohozná: sportem ku zdraví a proti úloiti
19. èervence se v okolí Horní Cerekve konal vytrvalostní cyklistický závod Pøes tøi vrchy Vysoèiny. Poøadatelé oslovili
také sdruení Bezjaderná vysoèina, kterému nabídli monost
prezentovat v areálu startu své materiály. Díky tomu byla akce
také vyjádøením protestu proti pøípadným snahám o naruení
krásné krajiny Vysoèiny èinnostmi spojenými s budováním
hlubinného úloitì RAO.
Stovky návtìvníkù a úèastníkù závodu mohly zaregistrovat transparent s heslem Èeøínek  sportovitì, ne jaderné
úloitì a také získat nìkteré informaèní materiály. Nápis zùstane i do budoucna viset v restauraci pod vrcholem Èeøínku.
Vedoucí restaurace patøí té k odpùrcùm úloitì a tak souhlasila i s umístìním informaèní tématické tabule  Víte, e ,
která informuje o plánech SÚRAO a obecnìji o problematice
radioaktivních odpadù a jaderné energie vùbec. Tabuli prùbìnì obnovuje aktivní èlenka Bezjaderné Vysoèiny paní Slavingerová. Místo je zejména v létì hojnì turisticky navtìvováno, ale i v zimì tam funguje lyaøský vlek.
(P. Vitnerová, Bezjaderná Vysoèina)

Blatno-Lubenec: znièená prùzkumná sonda
Informací o aktivitách na Lubenecku-Blatensku nemáme mnoho a doufáme, e v pøítím èísle budeme moci napsat více. Za
zmínku stojí chyba, ke které zde dolo pøi zahájení leteckých

Sudy? Ne tudy! Vzkaz nìkolika set obyvatel Jistebnicka
pro SÚRAO a GeoBarieru.

Nadìjkov: Sudy? Ne tudy!
Pod tímto názvem poøádalo obèanské sdruení Zachovalý kraj poslední prázdninové odpoledne protestní akci na
kopci u sv. Maøí Magdaleny nad Jistebnicí. Setkání, jeho
se zúèastnilo pøes 200 lidí, zahájili jihoèeskými lidovými
písnìmi Jistebniètí pitci a soubor Hosana. Informace
o úloiti podali a dotazy zodpovìdìli Edvard Sequens
(sdruení Calla) a Dana Kuchtová (Jihoèeské matky), baterku a rádio na sluneèní energii pøedvedl Bernie Riepel (sdruení Slunce + svoboda). Zájemci si mohli také prohlédnout výstavku, vìnovanou úsporám a alternativním
zdrojùm energie, k dispozici byla i øada informaèních tiskovin. Pro dìti byly pøipraveny soutìe, provìøující jejich
ikovnost a pøírodovìdné znalosti. Zlatým høebem programu bylo vytvoøení vzkazu pro helikoptéru, která bude
provádìt prùzkum pro potøeby úloitì: na louce pøítomní z písku a antuky vytvoøili znak radioaktivity a slovo NE!
Akce mohla úspìnì probìhnout díky pomoci nadìjkovských skautù a finanèní podpoøe obce Nadìjkov. Manelé Bártíkovi z jistebnické pekárny upekli a vìnovali buchty, paní Aneka Nováková z jistebnické cukrárny bonbóny
pro dìti, paní Zdenka Nehonská z Jistebnice uvaøila èaj,
antuku darovala lechtitelská stanice Vìtrov, traktor na
dovezení písku poskytli Bendovi z Hronovy Vesce a stan
zapùjèili se slevou jistebniètí hasièi.

Místní referendum v Nadìjkovì
Zastupitelstvo obce Nadìjkov (nachází se uvnitø lokality
Vlksice-Boejovice) na svém zasedání 10. záøí rozhodlo
na základì návrhu obèanù vyhlásit místní referendum v této
obci na 15. listopadu. Obèané se budou vyjadøovat, zda
souhlasí s umístìním hlubinného úloitì na území obce.
Podpisy pod návrh na vyhláení místního referenda se
sbírají i v sousedních Chykách a Jistebnici.
(oè)
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Úèast veøejnosti v západní Evropì
pøi výbìru lokalit pro úloitì
Starosti s ukládáním vyhoøelého jaderného paliva nemá pochopitelnì jen Èeská republika. Ze státù Evropské unie nemusí otázku kam s ním øeit jen ty, které nikdy ádnou jadernou elektrárnu nespustily (Lucembursko, Rakousko, Dánsko,
Irsko, Portugalsko a Øecko). V Nìmecku, Belgii, Holandsku,
panìlsku, védsku a Itálii se sice rozhodli vyuívání jaderné
energie postupnì ukonèit a ve Velké Británii výstavbu nových
reaktorù na blíe neurèenou dobu pozastavili, ale bezpeèné
uloení dosud vyprodukovaného (a pøibývajícího) vyhoøelého jaderného paliva zde zùstává problémem i nadále.
O hlubinném úloiti uvaují o jako jedné z moných
cest i v dalích zemích, pøièem v procesu výbìru vhodné
lokality má velkou úlohu mínìní veøejnosti. Následující pøíklady uvádí Pøehled licenèních postupù pøi umísování jaderných zaøízení, který vypracovala Správa úloi radioaktivních odpadù.

Francie
Projekt podzemní laboratoøe, která by mohla být pozdìji rozíøena na úloitì, musí být pøedbìnì dohodnut s volenými
zástupci a obyvatelstvem v dané oblasti jetì pøed zapoèetím
výzkumných prací. Výnosem Státní rady, kterému pøedcházel
prùzkum veøejného mínìní a který bral v úvahu mínìní obecních zastupitelstev, byla schválena výstavba podzemní laboratoøe v Bure (jílová horninová formace). Ve vytipovaných granitových (ulových) lokalitách se dialog nepodaøilo navázat
a celý proces byl zastaven.

výcarsko
Vybudování prùzkumné chodby v lokalitì Wellenberg bylo
obèany pøísluného kantonu Niedwalden (kanton je pøiblinì toté, co ná okres) u dvakrát v referendu odmítnuto. Naopak podzemní laboratoø Grimsel a dalí výzkumné práce na
severu zemì jsou obyvatelstvem tolerovány.

Finsko
Obecní zastupitelstvo má zákonem zaruèeno, e mùe výstavbu úloitì odmítnout. Zastupitelstvo obce Eurajoki, která

leí v lokalitì s nìkolika dalími jadernými zaøízeními (vèetnì
jaderných elektráren), s úloitìm souhlasilo a toto rozhodnutí následnì potvrdil parlament.

védsko
Výbìr vhodné lokality probíhá v nìkolika na sebe navazujících stádiích. Kadá lokalita má pøitom monost odmítnout
provedení dalího stádia prùzkumných prací. Lokalita Malo
byla pro nesouhlas obyvatelstva z prùzkumu vyøazena, pro
dalích est lokalit byly zpracovány tzv. studie proveditelnosti. Na jejich základì byla vybrána tøi nejvhodnìjí místa: Forsmark, Simpervarp a Tierp North. V prvních dvou lokalitách
zastupitelstva pokraèování prùzkumu schválila, ve tøetí odmítla. Prùzkum tedy bude pokraèovat na dvou lokalitách.

Belgie
Proces umísování hlubinného úloitì pro vysoceaktivní
odpady zde zatím ani nezaèal. Výzkum vhodného místa pro
úloitì nízko a støednìaktivních odpadù má být podle usnesení vlády omezen na obce, jejich zastupitelstva se dobrovolnì pøihlásí (dosud ádné), a na ètyøi lokality, kde ji nìjaké
jaderné zaøízení pracuje (Doel, Fleurs, Mol-Dessel a Tihange).
Obce z tìchto ètyø lokalit se podílejí na vypracování projektu
úloitì a budou také schvalovat jeho výstavbu.

Nìmecko
O vhodnosti dosud uvaované lokality Gorleben vyslovilo
Spolkové ministerstvo ivotního prostøedí pochybnosti
a výzkum zde byl prozatím zastaven. Stejné ministerstvo v roce
1999 zøídilo pracovní skupinu, která mìla za úkol do konce
roku 2002 vypracovat kritéria, podle nich se budou vybírat
dalí vhodné lokality. Tato kritéria budou nyní podrobnì diskutována v národní a mezinárodní odborné komunitì
a v zainteresované veøejnosti a nakonec zakotvena v zákonì.
Teprve poté zapoène vlastní výbìr vhodných lokalit pro úloitì.
Olga Èerná

Vìtina èlenù Rady SÚRAO odmítá zapojovat veøejnost
Na návrh senátorky RNDr. Jitky Seitlové byl na 35. zasedání
Rady SÚRAO, konaném 5. èervna 2003, zaøazen do programu mimo jiné i bod 8c  Diskuse Rady SÚRAO o moné
iniciaci novely Atomového zákona z dùvodu zapojení veøejnosti do procesu výbìru lokality pro hlubinné úloitì.
V devítièlenné Radì SÚRAO zasedají podle zákona minimálnì ètyøi zástupci veøejnosti. Jednoho z nich nominují spoleènì obì poslanecké snìmovny. V roce 1999 byla snìmovnami do SÚRAO jmenována právì RNDr. Seitlová, nezávislá
èlenka Senátu (døíve ODA). Zkuenost nevládních organizací
se senátorkou Seitlovou, mimochodem vystudovanou geolokou, je dobrá  snaí se toti reagovat na podnìty z øad
veøejnosti a aktivnì se zasazuje o odstranìní nìkterých nedemokratických ustanovení Atomového zákona.
Jedním z cílù nevládních organizací, pro který nacházejí
u Dr. Seitlové pochopení a podporu, je prosazení novely Ato-
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mového zákona, která by obsahovala podmínku souhlasného stanoviska obcí pøed zahájením stavebních prací, souvisejících s hlubinným úloitìm. Tento návrh pøednesla také na
zmínìném zasedání Rady. Radní poté hlasovali o usnesení,
které znìlo Rada SÚRAO doporuèuje novelu AZ, která podmiòuje pøípravu HÚ souhlasem dotèených obcí.
A výsledek? Usnesení nebylo pøijato  2 pro, 4 proti, 3 se
zdreli. Od Rady jde o jednoznaèný vzkaz obcím a jejich
obèanùm  s naí podporou pøi snahách o novelizaci zákona
poèítat nemùete, my hodláme prosazovat výstavbu úloitì
i pøes vá nesouhlas. Bohuel pøi souèasném sloení Rady je
reprezentace zájmù obèanù z oblastí vytipovaných pro úloitì nedostateèná. Nezbývá tedy nic jiného ne prosadit novelu Atomového zákona i pøes nesouhlas Rady.
(lm)

èíslo 3 / 2003

RNDr. imùnek o Vlksicích:
myslím, e tady se úloitì postavit nedá
NADÌJKOV  Nepochybuji o tom, e tu úloitì nechcete,
a dokonce si myslím, e se tady ani postavit nedá. Nemáme
ale zatím dostatek podkladù pro to, abychom to mohli prokázat, øekl RNDr. Pavel imùnek, jednatel spoleènosti Energoprùzkum Praha, na besedì v Nadìjkovì. Beseda následovala
po 3. valné hromadì sdruení Zachovalý kraj v pátek 23. 5.
2003 a pøilo na ni pøes sto lidí, vèetnì starostù a zastupitelù
Milevska, Chyek, Jistebnice, Nechvalic, Petrovic, Vlksice
a Zhoøe.
RNDr. imùnek se jako geolog a dlouholetý odborník na
výbìr míst pro jaderná zaøízení podílel na hodnocení lokalit,
pùvodnì navrhovaných pro hlubinné úloitì radioaktivních
odpadù. Toto hodnocení zpracovávala spoleènost Energoprùzkum Praha (EpP) na zakázku Správy úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) vloni a na poèátku letoního roku.
Mìlo napravit dva základní nedostatky døíve provedených
prací  vedle geologických vlastností, vhodných pro podzemní
èásti úloitì, nebyla dosud dostateènì posuzována monost
umístìní povrchového areálu, a výbìr vhodných horninových prostøedí byl omezen na granity, aèkoliv mohou vyhovovat i horniny jiné.
Studie EpP tedy z tohoto pohledu znovu vytipovala 11
lokalit, o kterých by bylo moné dále uvaovat. Bývalé uranové doly ani vojenské újezdy mezi nimi bohuel nejsou, protoe nemají poadované geologické vlastnosti. Z tého dùvodu
by zøejmì nevyhovovalo ani okolí Temelína. U lokality Chyky je hlavní pøekákou nemonost pøivedení eleznice.
Podle odborníkù z EpP není v této fázi hodnocení jetì
dost podkladù pro to, aby mohla být nìkterá z 11 lokalit oznaèena jako nejvhodnìjí. Nai lokalitu Vlksice  Boejovice
by sice RNDr. imùnek zaøadil (narozdíl od SÚRAO) a asi na
pøedposlední místo, ale k definitivnímu rozhodnutí by bylo
jetì tøeba zpracovat tzv. studie proveditelnosti, tedy konkrétnìjí hodnocení monosti umístìní povrchového i podzemního areálu ve vech lokalitách. Souèasnì by podle mého
názoru mìli mít místní obyvatelé zaruèeno, e pøes jejich nesouhlas, vyjádøený napøíklad v referendu, se i pøi jinak vhodných podmínkách stavìt nebude. Kvùli úloiti se sice nikdo
nebude muset vystìhovat, ale do krajiny by nepochybnì zasáhlo  jak svým povrchovým areálem, tak zvýeným provozem po dobu výstavby. Dále je tøeba vzít v úvahu, e øada lidí

má z jaderných staveb obavy, co negativnì ovlivòuje tzv.
faktor ivotní pohody.
Na to, aby se místo pro úloitì vybíralo skuteènì zodpovìdnì a s ohledem na mínìní obèanù, je nyní jetì dost èasu.
Pokud by se vak prùzkum stále odkládal, mohlo by se stát
i to, e vláda v èasové tísni úloitì prostì nìkam pøidìlí.
RNDr. imùnek upozornil také na to, e vedle varianty
vechno vyhoøelé jaderné palivo se navdy uloí do hlubinného úloitì by se mìla vìnovat pozornost také výzkumu
dalích zpùsobù nakládání s vysoce radioaktivními odpady.
Spoleèné hlubinné úloitì pro více státù by rovnì mohlo být
zajímavým øeením, aèkoliv zatím není legislativnì moné. U nás
by pro nìj vhodné podmínky nebyly, nejvhodnìjí geologickou stavbu má z tohoto hlediska Skandinávie. Problematický
je vak pøevoz odpadù na velké vzdálenosti a pøes území jiných státù. Lze uvaovat také o dlouhodobém skladování vyhoøelého paliva, které by umonilo jeho pøípadné zpracování,
pokud by byly v budoucnu vyvinuty vhodné technologie.
(oè)
Pøepis besedy je moné stáhnout na adrese
www.nadejkov.cz, odkaz spolky/zachovalý kraj.

Obèané ve vech lokalitách vyjadøují nesouhlas s plány
na úloitì. (foto: M. Dus)

Hejtman Zahradník:
Odmítám úloitì jaderného odpadu v jiních Èechách
7. dubna (ÈTK)  Se zásadním nesouhlasem se v jiních Èechách setkal návrh Správy úloi radioaktivního odpadu, která
vytipovala tøi z jedenácti moných lokalit pro budoucí úloitì odpadu právì v Jihoèeském kraji. Ten pøitom svou atraktivitu staví na èistém ivotním prostøedí a ji nyní musí hoøce nést
pøítomnost Jaderné elektrárny Temelín. K odpùrcùm se øadí
i jihoèeský hejtman Jan Zahradník.
Zásadnì odmítám, aby Jihoèeský kraj, jeho obyvatelstvo je ve velké vìtinì loajální k jaderné elektrárnì Temelín
a který má navzdory tomu nejdraí elektøinu v Èeské republice, byl krajem, kde bude ukládán radioaktivní odpad z celé

republiky, øekl dnes ÈTK Zahradník. Své stanovisko se v krátké dobì chystá pøedloit radì a zastupitelstvu Jihoèeského
kraje a poádat je o podporu.
Zahradník bude apelovat i na vládu ÈR, která nakonec
bude o umístìní úloitì rozhodovat, aby lokality z Jihoèeského kraje nadále nebyly na seznamu potenciálních úloi
radioaktivního odpadu. S úloitìm radioaktivního odpadu
v Jihoèeském kraji se prostì nesmíme smíøit, míní hejtman.
David Sládek, mal
(pøevzato z informací ÈTK)
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Jarní rozhodnutí: prùzkumy pokraèují na esti lokalitách
Na naich stránkách jsme dosud nekomentovali významné události z jara letoního roku. Aèkoli uplynulo u témìø
pùl roku, vzhledem k jejich významu se k nim vracíme a shrnujeme nejdùleitìjí výsledky.
Správa úloi radioaktivního odpadu (SÚRAO) oznámila 25.
dubna na tiskové konferenci v Praze zúení seznamu lokalit,
které jsou vytipovány jako potenciálnì vhodné pro budoucí
umístìní trvalého hlubinného úloitì støednì a vysoce radioaktivních odpadù. Z do té doby zvaovaných osmi lokalit
byly dvì vylouèeny (Klenová a Kunìjov), bývalé lokality Chyky a Vlksice byly formálnì slouèeny v jednu (Boejovice-Vlksice) a ke slouèení dolo i v pøípadì lokalit Blatno a Tis u Blatna
(nyní lokalita Blatno-Lubenec). Naopak novì byly do seznamu zaøazeny lokality Budiov (na Tøebíèsku) a Paèejov-nádraí (na Horaïovicku). Seznam perspektivních lokalit tak oficiálnì od 25. dubna èítá est lokalit. Pøedloením nového
seznamu SÚRAO oficiálnì dokonèila etapu hodnocení území Èeské republiky. Ve vyhledávání vhodné lokality bude
teï úøad podle své koncepce pokraèovat geologickými pracemi na esti vytipovaných lokalitách.

Kritéria výbìru
A do letoního jara spoèívalo zkoumání lokalit zejména ve
zjiování a ovìøování dostupných archivních dat. Výbìr perspektivních míst a jeho zúení mìlo probìhnout na základì
vyhodnocení øady kritérií  základních (zejména vhodná geologická stavba, poloha mimo území velkých sídel èi chránìných oblastí) a doplòkových (dopravní cesty, hustota obyvatel, ekonomika výstavby atd.). Jak se zdá, významnou roli mohlo
sehrát kritérium politické vhodnosti  nasvìdèoval by tomu
fakt, e ve skuteènosti byly z pøedchozího seznamu vyøazeny
vlastnì jen Klenová a Kunìjov, které leí ménì ne 20 kilometrù od hranic s Rakouskem, se kterým se Èeská republika u
døíve dostala kvùli jaderné energetice do sporu. Oficiálnì vak
politické kritérium zmiòováno nebylo.

Zmìny ve vymezení lokalit
Výe uvedené zmìny v seznamu vak nejsou úplným výètem
zmìn. K úpravám dolo toti také v lokalitách, které na seznamu zùstaly. Zpravidla jim byl pøisouzen nový název  døívìjí
Rùená byla pøejmenována na Rohoznou, Lodhéøov na
Lodhéøov-Pluhùv ïár, nové jsou také ji zmínìné názvy
slouèených lokalit  Boejovice-Vlksice a Blatno-Lubenec.
Ruku v ruce se zmìnou názvu la obvykle také zmìna vymezení dané lokality. Napøíklad Rohozná je oproti døíve zvaované lokalitì Rùená posunuta významnì k severu a nyní
zabírá zejména oblast masívu Èeøínek (pùvodnì stanovená,
jinìji poloená oblast zùstává v záloze). Lodhéøovská lokalita se rozíøila smìrem na západ k obci Pluhùv ïár a blatenská lokalita se roztáhla v severojiním smìru a rozprostírá se
nyní na 10 km dlouhém pásu mezi Lubencem a ihlí. Po
zahrnutí vech zmìn tedy budou dalí prùzkumy pokraèovat
na tìchto lokalitách: Blatno-Lubenec (Lounsko, kraj Ústecký),
Paèejov-nádraí (Klatovsko, kraj Plzeòský), Vlksice-Boejovice (Táborsko, kraj Jihoèeský), Lodhéøov-Pluhùv ïár (Jindøichohradecko, kraj Jihoèeský), Rohozná (Jihlavsko, kraj Vysoèina), Budiov (Tøebíèsko, kraj Vysoèina).
Dalí zmìnou oproti minulým pìti letùm je stanovení tzv.
záloních lokalit. Kromì esti hlavních lokalit je toti výsled-
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kem etapy hodnocení území ÈR také stanovení pìti lokalit,
oznaèených za záloní nebo také potenciálnì perspektivní. Následující etapa prùzkumných geologických prací
v nich ale prozatím zahájena nebude. V tiskové zprávì SÚRAO
z 25. dubna se uvádí: návrat k tìmto lokalitám by pøipadal
v úvahu v pøípadì, e by dalí prùzkumy nepotvrdily vhodnost souèasnì navrených esti lokalit. Mezi náhradní lokality zaøadila SÚRAO tyto: Borohrádek (Pardubický kraj),
Teplá (u Mariánských Lázní), Zbytiny (u Volar na umavì),
Opatovice  Silvánka (v Posázaví na Kutnohorsku) a Lodín-Nový Bydov (u Hradce Králové).

SÚRAO versus Energoprojekt
První etapu výbìru úloitì (hodnocení území) zavrila studie, kterou pro SÚRAO zpracoval tým zamìstnancù firmy
Energoprojekt Praha (EpP) pod vedením RNDr. Pavla imùnka. Studie nazvaná Výbìr lokality a stavenitì pro HÚ RAO
v ÈR s podtitulem Analýza území ÈR  Fáze regionálního
mapování mìla podle zadání SÚRAO pøinést hlavnì výbìr
maximálnì 8 lokalit které odùvodnìnì (pøípadnì nejvhodnìji) vyhovují definovaným poadavkùm pro umístìní hlubinného úloitì ovìøitelných v této etapì. Autoøi studie nejprve zúili výbìr v rámci ÈR na 12 lokalit. Z nich pak na základì
porovnání doplòkových kritérií vytvoøili dvì varianty výbìru
 irí (zúení na 8 lokalit + 1 tzv. umìlou lokalitu v oputìných
severoèeských dolech) a uí (zúení na 6+1 lokalitu).
SÚRAO vak nakonec pøekvapivì brala na závìry studie
ohled jen zèásti a o výbìru esti hlavních lokalit rozhodla
podle svého uváení. Zbývající lokality zaøadilo mezi náhradní a tzv. umìlou lokalitu zavrhlo úplnì. Dr. imùnek vak
s takovým postupem SÚRAO nesouhlasil a kritiku opakovanì
vyjadøoval i pøi setkáních s obèany v jednotlivých lokalitách,
kterých se zúèastnil v následujících týdnech po zveøejnìní
seznamu (viz èlánek na pøedchozí stranì). SÚRAO naopak ve
svém stanovisku studii EpP vytýkala, e pro nìkteré prezentované závìry a vývody nejsou uvádìna vstupní data èi informace a e nejsou jasné postupy, kterých bylo pouito pøi
øeení problému a formulaci závìru. SÚRAO také poádala
provést opravy a doplnit nìkteré informace podle zpracovaných oponentních posudkù i podle stanoviska SÚRAO.
Z kritických vyjádøení RNDr. imùnka na adresu SÚRAO po
zveøejnìní lokalit, lze ale soudit, e ke shodì na tom nejdùleitìjím  vybraných lokalitách  nakonec nedolo.

Závìr
Po zveøejnìní seznamu lokalit významnì zintenzívnily vekeré aktivity kolem úloi  SÚRAO zaèalo ihned pracovat na
zahájení dalí etapy  geologických prùzkumù lokalit,
v dotèených lokalitách se zaèali lidé o celý problém mnohem
více zajímat a mnohdy se hrozbì úloitì aktivnì bránit. I my
se snaíme poskytovat informace a podporu vem, kteøí se
nehodlají s nevítanými zásahy do jejich oblastí smíøit
s pokrèenými rameny. Doufáme, e informace z tohoto vydání zpravodaje Vám budou uiteèné.
-lm-
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