LÉTO 2018

zniká nová vláda, která si ve svém programovém prohlášení vytyčila, že do roku
V
2025 „zajistí výstavbu hlubinného úložiště“.

NEC 2018 byla nabita informacemi o problematice nakládání s vyhořelým jaderným palivem
a jeho hlubinného ukládání. 116 účastníků z 11 zemí pak mohlo porovnat nový koncept Německa
a dalších států s přístupem českých vládních úřadů. V tuzemsku je to vysoce aktuální, protože by
letos mělo padnout rozhodnutí o výběru čtyř nejvhodnějších lokalit pro úložiště z potenciálních
devíti. Závěrem konference informace doplnily stručné příspěvky účastníků z východní Evropy.

V dubnu 2018 se v Praze konala konference NEC 2018 – Jaderný odpad - nechtěné dědictví
jaderné energetiky. Konferenci pořádaly organizace Calla – Sdružení pro záchranu prostředí,
Hnutí Duha a Jihočeské matky. www.nec2018.eu
foto: Václav Vašků

Téma životnosti jaderných elektráren je nyní v Evropě velmi aktuální.
Průměrné stáří evropských reaktorů je nyní zruba 33 let. Elektrárny byly
stavěny na dobu životnosti 30-40 let.

Pod pokličkou
Jaderná elektrárna Dukovany postupně získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
povolení k dalšímu provozu všech čtyř bloků.
Úřad provozovateli vydal tato povolení na dobu
neurčitou, přičemž přibližná doba definitivního
odstavení bloků v Dukovanech je plánována
v letech 2035-2037.
V České republice celý proces povolení
probíhá podle atomového zákona pouze za
účasti provozovatele. Nezávislá odborná ani
laická veřejnost nemá možnost se do tohoto
procesu nikterak zapojit. O to, aby se situace
změnila se musí vést dlouhé právní spory. A to
na mezinárodní úrovni s odkazem na
Aarhuskou úmluvu, která mj. klade důraz na
právo veřejnosti „vědět a účastnit se“ v povolovacích procesech, které se dotýkají životního
prostředí. Právě prodloužení provozu Dukovan
na dobu neurčitou jistě není jen otázkou technickou, ale i otázkou vlivu na životní prostředí.
Většina českých politických představitelů si
nechce energetickou budoucnost bez jádra ani
představit, firma ČEZ, která elektrárnu
provozuje, chce elektrárnu provozovat co
nejdéle a jaderný dozor, který vydává důležitá
povolení, jadernou energetiku nejen dozoruje,
ale podle našeho názoru jí i straní. Všichni,

kteří rozhodují o jaderné budoucnosti České
republiky, o nezaujatý pohled zvenčí, zdá se,
nestojí. A to i v případě prodlužování provozu
Dukovan. Pohled pod pokličku by totiž mohl
ledacos odhalit.
Monika Machová Wittingerová

Na letošní Černobylfest jsme pozvali žáky a studenty z Českého Krumlova a okolí. Kromě
našich tradičních hostů Julie a Vlada, kteří
vystupují v dokumentárním snímku Petra
Nesnídala Prázdniny v Černobylu, přijel i Alex
Davidson – tvůrce filmu o jaderné havárii ve
Fukušimě s názvem Opuštěná země. Tradičně
moderoval fotograf a publicista Václav Vašků.
foto: Jan Pirgl

To je velmi ambiciózní cíl, i vzhledem k tomu,
že schválená Koncepce pro nakládání
s radioaktivním odpadem počítá s výběrem
lokality až po roce 2025 a samotná stavba má
být hotova do roku 2060. V současné době je
stále ve hře 9 lokalit, 4 z nich se nacházejí
v kraji Vysočina. Jakým způsobem však vláda
hodlá výstavbu zajistit? Na základě dosavadních zkušeností se obáváme, že stát bude
pokračovat v silové politice bez dialogu
a konflikt mezi státními úřady a samosprávami
obcí bude dále narůstat.
Správa radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce
do konce roku 2018 zúžit výběr na 4 lokality.
Samoprávy obcí, na jejichž katastru by se mělo
úložiště rozkládat, vyjadřují nesouhlas se
způsobem, jakým stát zastoupený SÚRAO
postupuje při výběru lokality. Volají po větší
transparentnosti a vyšší míře účasti veřejnosti
v jednotlivých fázích celého procesu vyhledávání. Geologický průzkum již byl zahájen
také v okolí obou jaderných elektráren
v Dukovanech a Temelíně. U Dukovan se
jedná o lokalitu EDU západ, kam spadají místní
části Jaroměřic nad Rokytnou a dále obcí
Myslibořice, Dolní Vilémovice, Zárubice,
Ostašov a Lipník.
Území u jaderných elektráren byla mezi kandidáty na úložiště zařazena dodatečně. Jedním
z důvodů tohoto rozhodnutí je, že v okolí
jaderných elektráren se očekává menší odpor
obyvatel. Na Dukovansku se ale obce bouří
a na svém území úložiště jaderného odpadu na
věky mít nechtějí. Na začátku června pořádal
spolek SOS Na skalním Protest fest, na kterém
informoval o referendu, které se uskuteční
16. června 2018 v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Starosta Myslibořic na Třebíčsku zase inicioval
sběr podpisů pod petici proti výstavbě úložiště
radioaktivního odpadu, pod kterou se již sešlo
více než 3 tisíce podpisů. Zatímco u Temelína
ticho po pěšině...
Daniela Magersteinová
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Venda & Milda
epizoda 3

věci se daly do pohybu.
nelze donekonečna
taktizovat. stavba je
to složitá, odborníků
ubývá....

NEMLUVME - STAVME

následující příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost se
skutečnými postavami či událostmi je čistě náhodná

říkám tedy jasné
“nemluvme - stavme”!
tady jsou plány,
a jak praví moudrá česká
přísloví..

Toho času v kanceláři během jednání o dostavbě jedné malebné jaderné elektrárny...

nejlepší plán je
nemít žádnej plán.
tím se ušetří fůra
času.

copak zrovna my
potřebujeme plány?

břínk,
břínk..
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vroooum!!

nová stavbička roste jako z vody, až do chvíle, kdy se na staveništi objeví...
mělo to být
oblé!!!!

vždyť to mělo
stát jinde!!!!

vždyť je to
desetkrát
menší!!!

chlapi, sakra,
to jste nečetli ty
plány?

copak potřebujeme
něco takového?

jejda...
co teď?

prej “n
emluvm
e stavm
e”

stavba ovšem nečeká, stačí chvilka nepozornosti a...
necháme
je trochu
vychladnout...

... a pak to s nima
prodiskutujeme!

#!@!#$^!!

Obavy z možné ztráty jaderných dovedností českých firem, malý zájem o studium jaderných oborů či odliv kvalifikovaných pracovníků jsou
dalšími z argumentů, proč co nejvíce urychlit zahájení stavby nových jaderných bloků u nás. Reálně ale hrozí, že rozhodnutí stavět bez diskuze
o ekonomických rizicích bude katastrofou pro naše peněženky. Podmínky pro stavbu jaderné elektrárny se stále zhoršují. Aktuální zkušenosti z
Evropy a USA ukazují, že konečná cena může být dvoj až trojnásobná oproti předpokládané. Ptejme se, kdo ji zaplatí. Je zapotřebí vyložit karty
na stůl, než začneme stavět. V našem příběhu je dovedena ztráta kontroly nad investicí ad absurdum. Není ale podobně absurdní představa, že
plánujeme spustit další mimořádně drahý parní stroj s náročnou údržbou, který navíc produkuje nebezpečný radioaktivní odpad?

