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Černobylfest 2019

Foto: Václav Vašků.
Chiho Sato na festivalu
v Českých Budějovicích, duben 2019

tátní energetická koncepce počítá s nárůstem
S
elektřiny z jádra - v roce 2040 mají jaderné
elektrárny představovat 50 % veškeré výrobní

Na letošním ročníku filmového minifestivalu
Černobylfest jsme jako hosta přivítali režisérku
dokumentárního filmu Fukushima – Silent
voices Chiho Sato z Japonska.
Chiho Sato se narodila a vyrostla v prefektuře
Fukušima. Její celá rodina žije 60 km od
havarované elektrárny, na území, které bylo
vyhlášené jako zóna dobrovolné evakuace.
Po několika letech od havárie je stále možné
zaznamenat zvýšené hodnoty radioaktivního
záření, nicméně lidé, kteří zde zůstali, se snaží
problém vytěsnit, aby zde mohli normálně žít.
Chiho Sato chce skrze zpovědi místních obyvatel, mj. také příslušníku své vlastní rodiny,
poukázat na situaci ve Fukušimě a upozornit na
jejich starosti, které jsou úřady a politiky často
zlehčovány. Hlasy místních by měly být slyšet
a měly by být respektovány. Už jenom proto,
že zdejší lidé prošli nikoli vlastní vinou těžkou
životní zkouškou, nastalou situaci akceptovali
a snaží se s ní nějak vyrovnat.

Sucho a jaderné elektrárny
Zpráva Organizace spojených národů varuje, že do roku 2030 klesne dostupnost
sladké vody o 40 %. Ohrozí to i energetiku, která je druhým největším konzumentem sladké vody hned po zemědělství.
Jaderné elektrárny potřebují pro svůj provoz
velké množství vody. Většina evropských
jaderných reaktorů se nachází ve vnitrozemí a je
tedy chlazena vodou z řek. Chladící systémy
elektráren jsou náročné na spotřebu vody, která
však nemusí být k dispozici rovnoměrně. Ještě
máme v živé paměti extrémní horka v několika
posledních letech, která způsobila, že v některých evropských tocích byl kritický stav vody
a například elektrárny ve Francii a v Německu
musely být odstaveny.
Nestabilní průtok v řekách bude s největší
pravděpodobností v budoucnu častým jevem.

Budou období záplav a pak přijdou období, kdy
bude v řekách vody nedostatek a elektrárny
nepojedou na plný výkon nebo budou muset být
odstaveny, aby se v řece udržel minimální
průtok důležitý pro kvalitu vody a přežití živých
organizmů v ní.
Změna klimatu je realitou a vlády jednotlivých zemí na ni již reagují, mj. ve svých
energetických koncepcích. Také naši politici
by se měli zabývat tím, jestli je moudré stavět
naši energetiku z 50 % na jaderných
elektrárnách, protože ty mohou být
v budoucnu nestabilním zdrojem energie.

kapacity v ČR. Jít do projektu jaderné elektrárny
je v současné době ekonomický nesmysl, ale ty,
kteří o tom rozhodují, ekonomické souvislosti asi
moc nezajímají. Politici, ať již vládní či regionální,
chtějí postavit jadernou elektrárnu, ať to stojí,
co to stojí. Hledá se investiční model - nebo-li
kdo to zaplatí, jedná se za zavřenými dveřmi,
bez otevřené debaty.
Již teď je ale zřejmé, že jedinou možností, jak
ufinancovat 300 miliardovou investici a zajistit její
návratnost, je nějaká forma účasti státu. A když
se stavba prodraží, nebo dokonce projekt zkrachuje? Politici žádnou odpovědnost neponesou,
tíha špatné investice by opět dopadla na občany.
Tento způsob uvažování a konání umožňuje
stabilně projaderně naladěná veřejnost.
Na druhou stranu, na začátku července 2018
tým sociologů z Masarykovy univerzity zveřejnil
rozsáhlý výzkum, jehož částí byl i názor na
využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich
rozvoj. Výsledky překvapily samotné autory
- veřejnost v ČR nejvíce preferuje energii
z obnovitelných zdrojů, považuje ji za
nejbezpečnější, nejlevnější a nejvíce šetrnou
k životnímu prostředí. Lidé se domnívají, že tyto
zdroje jsou využívány zatím v malé míře a stát by
je měl proto finančně podporovat.
Takže se vraťme k již zmíněné energetické
koncepci, ve které se kromě vize více jak 50 %
výroby elektřiny z jádra v roce 2040 také v podkladových materiálech dopátráme, že můžeme
vyrábět mnohem více elektřiny z domácích
obnovitelných zdrojů než dnes. Ano, máme velký
potenciál v dalším rozvoji, realita je ale taková,
že podíl výroby z obnovitelných zdrojů již několik
let stagnuje a nebude lépe. Národní klimatickoenergetický plán, který vláda schválila na
začátku roku 2019, vytyčil nárůst výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030
o smělé 1%! Navzdory veřejnému mínění.
Neochota využít potenciálu obnovitelných
zdrojů a na druhé straně horlivost v prosazování
vysoce rizikové investice do jaderných reaktorů
se nám v budoucnu může vymstít tím, že se
česká energetika dostane na slepou kolej.
Daniela Magersteinová
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Jaderný odpad u Temelína?

Ilustrační foto. Zdroj: Flickr

Správa úložišť radioaktivních odpadů začala
v roce 2016 ověřovat možnost umístění hlubinného úložiště v okolí jaderných elektráren,
protože zde očekává vyšší porozumění obyvatel
a samospráv pro jeho vybudování. V současné
době je vytipováno 9 lokalit na území ČR, které
by měly být prověřeny. V roce 2020 by měl být
výběr zúžen na čtyři lokality a v roce 2025
zůstanou ve hře už jen dvě - finální a záložní.
Letos v dubnu se konal na osmi lokalitách již
5. ročník Dne proti úložišti. Zapojili se dokonce
i lidé z lokality u jaderné elektrárny Dukovany.
Představitelé samospráv a občané z lokality
u jaderné elektrárny Temelín bohužel zůstali
doma. Je otázkou, zda vůbec vědí o tom, že
jejich území přichází v úvahu pro uložení
jaderného odpadu na věčnost.

Průzkumné území Janoch o celkové rozloze
27,5 km2 je navržené na území obcí Dříteň,
Hluboká nad Vltavou, Olešníka Temelín.
Zdroj: SÚRAO

Venda & Milda
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epizoda 4

slepá kolej

Tak co ta turbína,
skladem ji minulej rok
neměli, neptal ses,
jestli už ji nemaj?

následující píběh je smyšlený a jakákoliv podobnost se
skutečnými postavami či událostmi je čistě náhodná
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sakra... já řešil
ty reaktory, na turbínu
jsem úplně zapomněl.
ale sehnal jsem
grafitový tyče....

malebný kraj a v něm malebné nádražíčko, ze kterého vedou koleje k malebné jaderné elektrárně. ono se ekne
malebně elektráru rozšíit, ale to není jen tak... a není to hned... pesně úkol pro vendu a mildu...

hele, to v tom
přece nepojedem
seznamu materiálu
moc daleko nejsme... s poloprázdným
vlakem...

k tomuhle krámu
ještě čekám na
kabel...
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anebo vezmem
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:-) TAK TO OBJEĎ,
JESTLI SI TAK
NETRPĚLIVEJ :-)

á!

áá

áá

tá

VYCHLADNI,
FRAJERE...
JADERKA TEĎ
MÁ PRIORITU...

CHLAPI, CO BUDE?
ZA MNOU JE JICH UŽ
DALŠÍCH DESET...

Co to nakládáte?
rozhlídli jste
se vůbec v cizině?
Asi ne, co?
fakt skanzen...

zdržení jsou už nepehlédnutelná, vládne už jistá nervozita...
o pár týdnů později...
?????

chlapci,
to, že
vypadalo
,
naložíte
nikdy ne
z vás
tak jsme
udělali...

tak přehoďte
výhybku a mávněte
nám to, šéfíku!
naloženo,
pane výpravčí

Jak priorita?
jako myslíte o co
dráž, o to pomaleji?

ODJEZDOVÁ TABULE VLAKŮ
SMĚR
JADERKA

ZPOŽDĚNÍ (zatím)
2863 DNÍ

...ehm...
odborně řečeno

“oboustranNě
slepou
kolej”

?????

?????

Energetika v Evropě se proměňuje. Stále více evropských států se ubírá cestou decentralizace energetických zdrojů a sází na obnovitelné zdroje
energie v mnohem větší míře než my. Česká republika zatím směřuje ke stavbě nových jaderných reaktorů za 300 miliard korun. Doba výstavby je
nejistá, jaderné projekty nabírají zpoždění a prodražují se. Například ve Finsku se staví jaderná elektrárna od roku 2005, ve Francii od roku 2007
a žádná z nich dosud není dokončená. Stavba jaderných elektráren je nákladná a zdlouhavá. Nebudou nám takto dlouhodobě vázané zdroje chybět v
inovativních energetických oborech? Neujíždí nám vlak už nyní? A nedostáváme tím sami sebe na slepou kolej?

