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Bìh na extrémnì dlouhou tra
Hledání vhodného místa pro vybudování hlubinného úloitì radioaktivních
odpadù je vìru dlouhodobá záleitost.
I v Èeské republice toto hledání ji øadu
let probíhá, a podle plánù bude trvat jetì 65 let, ne bude do hlubinného úloitì zavezen první kontejner s jaderným
odpadem. Navíc, jak dokládá praxe, realita se na plány neohlíí a termín uloení prvního kontejneru mùe být jetì
mnohem vzdálenìjí. Obecnì ale platí,
e co dnes rozhodneme my, dopadne
naplno na nae vnuky.
Co Vás konkrétnì pod vedením Správy úloi radioaktivních odpadù (SÚRAO) èeká podle stávajících pøedpokladù? Jetì v letoním roce rozsáhlá
profesionální informaèní kampaò za
5,8 miliónù korun realizovaná firmou
Hill and Knowlton, která se iví ovlivòováním veøejného mínìní. Zamìøená
bude nejen na starosty, ale i na irokou
veøejnost a cílem bude zvrátit dosavadní negativní pøijímání prùzkumù. Mimo
to je ji v bìhu hodnocení vlivù Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhoøelým jaderným palivem
v ÈR na ivotní prostøedí. Jde

o dùleitý materiál, nebo teprve zde se
má øíci, jaká varianta øeení koncovky
jaderného cyklu je pro Èeskou republiku nejvhodnìjí. Zpracovatelem posouzení byl dohodou ministerstev ivotního prostøedí a prùmyslu urèen
RNDr. Petr Andìl, CSc. z liberecké spoleènosti Evernia s. r. o. V dubnu jste,
pokud by celá záleitost nebìela
poloutajenì, mohli pøipomínkovat tzv.
vstupní informaci, je byla zveøejnìna
na internetových stránkách ministerstva
ivotního prostøedí. Pokud se zpracovatel nenechá pøesvìdèit k logickému
posunu v èase, budete moci hotovou
koncepci i její posouzení pøipomínkovat a to i na veøejném projednání bìhem letních prázdnin.
Poté, co koncepci pøijme vláda, budou
moci být odstartovány dalí etapy prùzkumù ve vaich osmi lokalitách, kde
jsou podle dosavadních výbìrù vhodné geologické podmínky. Dít by se tak
mìlo od roku 2002. Mimo jiné by mìly
být pomocí mikroseismických stanic
mìøeny seismické pohyby, tektonika,
bude se provádìt hydrogeologické
mapování a mnoho dalích prací vèetnì

napø. zjiování zdravotního stavu
obyvatelstva. Vesmìs pùjde o èinnosti
bez zásahu do pozemkù.
V roce 2005 by podle vyhodnocení
získaných údajù mohlo dojít k zúení
poètu zkoumaných lokalit na 4 a 5
a zintenzivnìní provádìných výzkumù (mimo jiné budou provedeny mìlké vrty) tak, aby ji k roku 2007 mohlo
probìhnout dalí zúení výbìru na asi
3 nejvánìjí oblasti. Do roku 2015
pak bude na základì hodnocení
vech prací v územnì-plánovací dokumentaci stanoveno chránìné území pro dvì perspektivní lokality. V jedné z nich má být od roku 2030
postavena podzemní laboratoø k závìreènému potvrzení vhodnosti tohoto místa a zvoleného øeení pro ukládání odpadù. Výzkumy v laboratoøi by
mìly probíhat dalích 20 let. Pak by
mìlo být vystavìno hlubinné úloitì
a do roku 2065 uvedeno do provozu.
Po zavezení paliva a uzavøení bude
muset být po dobu dalích statisícù let
zajitìno pøed naruením.
Edvard Sequens, Sdruení CALLA

Vìøím, e u neijeme v totalitní dobì...
Senátorka Jitka Seitlová byla Senátem nominována jako jeden ze
zástupcù veøejnosti v Radì Správy úloi radioaktivního odpadu
(SÚRAO). Koncem loòského roku pomohla vzbudit zájem veøejnosti
o problematiku radioaktivního odpadu, kdy zveøejnila seznam
vytipovaných lokalit pro vybudování úloitì odpadù z jaderných
elektráren. Ptali jsme se jí na podrobnosti její èinnosti a èinnosti celé
rady SÚRAO.
Podle zákona je v Radì SÚRAO nìkolik zástupcù veøejnosti. Jste pøitom
prvním a zatím jediným èlenem Rady,
který tak skuteènì jedná. Seznámila
jste veøejnost s pøipravovaným postupem výbìru lokalit pro hlubinné úloitì radioaktivních odpadù, zprostøedkováváte jí dalí informace. Co
vás k tomu vede?
Moje zastoupení v SÚRAO je dáno statutem, který schválila pøed nìkolika lety vláda Èeské republiky. Ten øíká, e moji povinností je zajistit informace pro irí
veøejnost a zejména pro oblasti, kde se
plánují hlubinná úloitì radioaktivních
odpadù. Je to odpovìdnost, kterou jsem
na sebe pøijala, a jsem rozhodnutá ji plnit.

S jakou odezvou se setkáváte? Má veøejnost o tyto informace zájem?
Myslím, e zájem o ty informace je obrovský. U po prvním zveøejnìní souèasného stavu prùzkumù a vytipování
dalích lokalit pro podrobnìjí prùzkumy jsem dostala øadu dopisù od jednotlivých obèanù i od starostù právì z tìch
oblastí, kterých se dalí prùzkumy týkají.
Vae aktivita je na pomìry èeských úøadù doposud neobvyklá, i kdy by vlastnì mìla být normální. Jak na to reagují
ostatní èlenové Rady SÚRAO? Nemáte
s tím problémy?
Poté co jsem se pokusila o to, aby se
situace ohlednì informování veøejnosti

Senátorka Jitka Seitlová

zmìnila, nebyla reakce ze strany
nìkterých zástupcù v radì SÚRAO úplnì pøíznivá. Zejména byli pøekvapeni
zástupci ministerstva prùmyslu a obchodu, kteøí mnì tuto aktivitu vytýkali.
Rozhovor pokraèuje na stranì IV
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
Pøedstavujeme osm míst vytipovaných pro úloitì: 1. Rùená
Lokalita Rùená se nachází v centrálním moldanubickém masivu, v oblasti Jihlavských vrchù západnì od Tøetì a je pojmenovaná podle stejnojmenné obce. Obec Rùená leí 10
km od mìstské památkové rezervace Telè zapsané do seznamu svìtového kulturního dìdictví UNESCO, 2,5 km od vyhledávaného loveckého hradu Rotejn a pøírodní rezervace Rotejnská obora, 6 km od pøírodní rezervace Velký paøezitý
rybník, 4 km od známého rekreaèního rybníka Malý paøezitý
rybník èi 4,5 km od Tøetì.
Oblast Rùené je v navrhované chránìné krajinné oblasti
Javoøická vrchovina, v tìsné blízkosti jejího nejcennìjího
jádrového území. To zaèíná bezprostøednì za obcí Rùená
smìrem na jih. Terén se prudce zdvihá k lesnímu komplexu
s hradem Rotejnem a pøírodní rezervací Rotejnská obora.
Nejcennìjí území pak pokraèuje západním smìrem
k pøírodní památce Lukovská, Malému paøezitému rybníku, Lhotce a Javoøici. Území patøí pøírodovìdnì a krajináøsky
k tomu nejhodnotnìjímu na celé Èeskomoravské vrchovinì a je minimálnì narueno èinností èlovìka. Jeho hodnota
se promítá ve výskytu mnoha chránìných druhù rostlin a ivoèichù. Oblast je charakteristická a cenná výskytem raelini a vlhkých raelinných luk, rybníkù (vodních a pobøeních spoleèenstev), olin a údolních luhù, podmáèených
smrèin a významnými lokalitami pùvodních listnatých
a smíených lesù (pøírodní rezervace Rotejnská obora, Mrhatina, tamberk a Kamenné moøe). Velmi cenná jsou i maloploná chránìná území leící opaèným smìrem ne zmínìné nejcennìjí jádrové území. Pro ilustraci  v severnì
leících Bukovských rybníècích a okolí byl zjitìn výskyt 28
druhù chránìných ivoèichù  vèetnì kriticky ohroeného
raka øíèního, skokana meního, blatnice skvrnité, silnì ohroeného èápa èerného, bekasiny otavní, vèelojeda lesního
a dalích druhù. Mimo maloploná chránìná území zde existují èetné dalí lokality chránìných ivoèichù a rostlin. Celé
území je velmi významnou souèástí územního systému

ekologické stability Èeské republiky, zachovalo si maximum
pøírodních hodnot a vysokou kvalitu ivotního prostøedí.
Na území, které je vytipováno pro hlubinné úloitì nejsou prùmyslové závody, minimální je stavební èinnost a s ní spojené
pøejezdy nákladních automobilù, a dosud se podaøilo zabránit
budování skládek nebezpeèného a komunálního odpadu. Jedná se o øídce osídlenou krajinu, kde vìtina obyvatel nedojídìjících za prací je zamìstnána v zemìdìlství, lesnictví, rybníkáøství, obchodu. Jsou zde pøíznivé sociální ukazatele - napø. nízká
kriminalita. Lidé ijí v malých sídlech. Ve vìtích sídlech (Tøe,
Kostelec u Jihlavy, Batelov) po obvodu je soustøedìn lehèí prùmysl (potravináøský, zpracovatelský, textilní, døevìného zboí,
nábytku, dílù a pøísluenství motorových vozù). Významný je
cestovní ruch, hlavnì v pøípadì Telèe. Krajina umoòuje pøi zachování stávající struktury lidské èinnosti dalí rùst pracovních
pøíleitostí vázaných na zdravou krajinu s èistým ivotním prostøedím. Výstinì to postihují Územní a hospodáøské zásady
pro zpracování územního celku Javoøická vrchovina (1995) 
a týká se to i dalích tøí lokalit, vytipovaných pro úloitì (Kunìjov, Klenová, Lodhéøov)  Jedineènost vyplývajících z krajinného
rázu, rozmanitosti geologických, morfologických a hydrogeologických podmínek, je jedním z hlavních zdrojù území.
Ve studii Charakteristika a návrh rozvoje irího regionu Jihlavských vrchù (do nìho patøí i lokalita Rùená) s centrem v Telèi
(Vitner È. a kol. 1996) je kromì jiného navrhováno zachovat
souèasnou pøíznivou strukturu prùmyslu (tj. pøevaha lehkého
a zpracovatelského prùmyslu) a podporovat specializaci zemìdìlství, rozvíjet cestovní ruch - nezamìøovat se na masovou
turistiku, ale naopak na léèebné, ozdravné a vzdìlávací pobyty, zachovat venkovský typ osídlení, podporovat agroturistiku
a výrobu zdravotnì nezávadných potravin.
Pøedpokladem je pak uchovat souèasný stav ivotního prostøedí a zabránit výstavbì úloitì radioaktivního odpadu.
Èestmír Vitner, Obèanské sdruení Bezjaderná vysoèina

Sdruení obcí? Varování z minulých let.
Hlubinné úloitì radioaktivních odpadù, pøedevím paliva
z jaderných elektráren, je dalím zámìrem jaderného prùmyslu, který se dotýká celých regionù èeského a moravského venkova. Není náhoda, e postihuje oblasti spíe zemìdìlsky zamìøené, s mení hustotou obyvatel a ekonomicky obtíné situaci
 aèkoliv tato místa jsou tìmi posledními, která obrovské jaderné elektrárny a jejich odpady ke svému ivotu potøebují.
Stejnì jako v pøípadì meziskladu vyhoøelého jaderného paliva
v Dukovanech a jaderné elektrárny Temelín, umístìní a výstavba hlubinného úloitì se dotýká øady obcí v irokém okolí.
Na první pohled se zdá, e chceme-li úloiti èelit, jedním
z prvních krokù bude zaloení sdruení vech obcí v regionu.
Nìkteré výhody jsou zøejmé: hlas z regionu bude znít jednoznaènì; bude mít vìtí váhu, protoe se bude opírat o legitimitu vech; obce budou moci spojit své omezené kapacity
a postupovat jednotnì; spoleènými silami se budou lépe shromaïovat a pøedkládat argumenty; sdruení obcí umoní efektivnìji komunikovat se státní správou.
Takový postup ale zároveò skrývá øadu rizik. Obce získají dojem, e kdy jsou èleny sdruení, nìkdo jedná za nì a problém pustí z hlavy, stanou se pasivnìjí. Státní správa má výraznì zjednoduenou práci v tom, e nemusí jednat s kadou obcí
zvlá, ale pouze s reprezentanty jejich sdruení. Na spoleèném
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setkání se starosty, jejich program a moderování mají pevnì
v rukou zástupci státní správy, lze snadnìji pacifikovat radikální postoje, dìlit obce na rozumnìjí a emotivní, pøípadnì
jinak vráet klíny mezi èleny sdruení obcí.
Právì zkuenosti z Temelína a z Dukovan ukazují, e ani sdruení, zakládaná s nejlepími úmysly, nedokáí dlouhodobì
odolat soustøedìnému tlaku státní správy a jaderného prùmyslu. Profesionální agentury, které mají za úkol projekt prosadit
a které jsou v manipulaci zbìhlé, jsou si toho dobøe vìdomy.
I ti, kteøí chtìjí sporný projekt prosadit, se proto snaí obce
pøimìt k tomu, aby se sdruily: lépe se jim pak nasazují rùzné,
otevøenì nebo skrytì nátlakové metody. Sdruení obcí se záhy
buï rozmìlní, nebo dokonce zaène sporný projekt obhajovat.
Z minulých let takto u nás dopadla tøi sdruení: Sdruení mìst
a obcí regionu JE Temelín (SMOR), Energoregion 2020 a Ekoregion 5 (obì z okolí JE Dukovany). O jejich historii napíeme
podrobnìji v pøítích èíslech.
Na závìr tedy plyne jasné pouèení: chceme-li se úloiti ubránit, nikoliv se s ním výmìnou za urèité výhody smíøit, je
sdruení obcí nezakládejme. Ostatnì, úèinnì se koordinovat
a spolupracovat mùeme i neformálnì.
Jan Beránek
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Atomový zákon je právì novelizován
Jednou z nejdùleitìjích právních norem, podle které bude
realizováno i hlubinné úloitì radioaktivních odpadù je zákon è. 18/1997 Sb., o mírovém vyuívání jaderné energie
a ionizujícího záøení (zkrácenì se mu øíká atomový zákon).
Ten platí od roku 1998, ale nyní se pracuje na jeho novelizaci. Ta má za úkol pøiblíit zákon atomové legislativì Evropské unie a zahrnout do nìj nìkteré nové mezinárodní smlouvy (s podivem ale ne vechny  chybí zvlátì ty, podle kterých
budou odkodnìni obèané pøi pøípadné jaderné havárii).
Návrh nového zákona vypracoval Státní úøad pro jadernou
bezpeènost a na sklonku loòského roku ho pøedloil vládì.
Avak Legislativní radì vlády (stejnì jako nevládním ekologickým organizacím) se návrh zdál natolik nekvalitní, e ho vrátila k pøepracování. SÚJB nakonec akceptoval nìkteré z námi
podaných pøipomínek, ale jetì je musí pøijmout vláda. Poté
probìhne klasické schvalování v Parlamentu ÈR.
Pøedloený zákon vak má stále velmi zásadní nedostatky:
1) Zákon vyluèuje z nìkterých povolovacích øízení dle atomového zákona (napø. o výstavbì jaderného zaøízení nebo o jeho
uvedení do provozu) dotèené obce i ostatní veøejnost, kdy
u nich explicitnì stanoví, e: adatel je jediným úèastníkem
øízení [o povolení k èinnosti] (§ 4 /1/).
Tím je prakticky omezena monost obcí i obèanù spolurozhodovat pøi povolování jaderných zaøízení, tj. elektráren,
meziskladù, úloi odpadù apod., protoe tito nebudou pøiputìni do správních øízení dle atomového zákona (novì by
se ale po tlaku ekologických sdruení mìla veøejnosti otevøít
øízení o umístìní jaderných zaøízení podle tohoto zákona).
Souèasná monost úèasti veøejnosti a dotèených obcí v procesu posuzování vlivù na ivotní prostøedí (EIA), pøípadnì
v øízení dle stavebního zákona je ve zmínìných pøípadech
nedostateèná. Vùbec se v nich toti neøeí otázky jaderné
bezpeènosti a výsledky EIA jsou navíc nezávazné. Rozhodnutí Státního úøadu pro jadernou bezpeènost je ji dnes rozhodujícím podkladem pro vydání povolení podle stavebního
zákona a v pøípadì vydání povolení k uvedení jaderného zaøízení do provozu dokonce umoòuje toto zaøízení spustit i kdy dle
stavebního øádu není ve uzavøeno.
2) Neumoòuje dostateèný pøístup
veøejnosti k potøebným informacím
a dokumentùm, pøedevím o zajitìní jaderné bezpeènosti. Státní
úøad pro jadernou bezpeènost nemá
povinnost poskytovat veøejnosti informace o zajitìní jaderné bezpeènosti a radiaèní ochrany ve výètu
své èinnosti (§ 3 /2/) deklarovánu
vùbec. Dritel povolení  provozovatel jaderného zaøízení pak má
okruh poskytovaných informací
znaènì zúen. Problematické je pøedevím uití obchodního tajemství,
které v èeských reáliích (zejména
pak ÈEZkých) znamená utajení veho, co by veøejnost nemìla vìdìt.
3) Zákon omezuje odpovìdnost provozovatele jaderného zaøízení za
kody zpùsobené pøípadnou jadernou havárií výí maximálnì 6 miliard korun (§ 35). Stejnou èástkou

limituje dokonce i výku celkového odkodnìní v pøípadì, e
na nì pøispìje stát (§ 37), který se tak vyvléká ze zodpovìdnosti, kdy nejprve jaderné zaøízení povolí. V obou pøípadech by nemìlo existovat ádné omezení, nebo toto odporuje principu rovnosti obsaeném v Listinì základních práv
a svobod. V jiných oblastech lidské èinnosti výe odpovìdnosti za kodu omezována není. Novelizovaná Vídeòská úmluva o obèanskoprávní odpovìdnosti za jadernou kodu, kterou Èeská republika rovnì podepsala, ji ádá minimální
výi odpovìdnosti za kody nejménì 12 miliard korun, jetì
vyí odkodnìní bude ádáno v pøipravované novele Paøíské úmluvy. Novela zabrání ratifikaci Protokolu o doplnìní
Vídeòské úmluvy o obèanskoprávní odpovìdnosti za jaderné kody a Úmluvy o dodatkovém odkodnìní jaderných
kod z roku 1997 po øadu dalích let.
4) Doba promlèení, do kdy mùe obèan pokozený jadernou
havárií nárokovat odkodnìní, je krátká: právo na náhradu
jaderné kody se promlèí, jestlie nárok na její náhradu nebyl
uplatnìn ve lhùtì 3 let ode dne, kdy se pokozený o události,
která vedla k jaderné kodì, a o tom, kdo za ni odpovídá,
dozvìdìl nebo mohl dozvìdìt, nejpozdìji vak ve lhùtì 10
let ode dne vzniku takové události... (§ 38). Jeliko následky
ozáøení po radiaèní havárii se mohou projevit a po letech
(v pøípadì rakoviny èi dìdièných deformací i po nìkolika desítkách let), nebudou tito pokození v pøípadì takovéhoto zákonného promlèení odkodnìni. Pøipravovaná novela Paøíské úmluvy hovoøí ji o 30 letech.
5) Zákon nezaruèuje dostateènou úroveò jaderné bezpeènosti,
nebo v § 4 (4) øíká: Kadý, kdo vyuívá jadernou energii... je
povinen dodrovat takovou úroveò jaderné bezpeènosti, radiaèní ochrany, fyzické ochrany a havarijní pøipravenosti, aby
riziko ohroení ivota, zdraví osob a ivotního prostøedí bylo
tak nízké, jak lze rozumnì dosáhnout pøi uváení hospodáøských a spoleèenských hledisek. .
Vyzdviení hospodáøských a spoleèenských hledisek pøi poadavku úrovnì jaderné bezpeènosti je nìco, s èím nelze
souhlasit  vdy jde o rizika ohroení
ivotù a zdraví osob i ivotního prostøedí. V této oblasti je tøeba pouít principu BAT (Best Available Technology),
tedy principu nejlepí dostupné technologie. Opatøení vedoucí k jaderné
bezpeènosti musí odpovídat aktuálnímu stavu poznání vìdy a techniky.
Je tedy i na Vás, abyste se prostøednictvím svých hlasù, poslancù nebo
senátorù Vaeho kraje pokusili napravit výe zmínìné problémy, na
kterých jaderný prùmysl velmi lpí.
Zjednoduují mu toti situaci pøi prosazování vlastních zámìrù. Bude-li
novela ve vládì schválena, lze oèekávat, e Poslanecká snìmovna ji bude
mít nìkdy na pøelomu kvìtna a èervna. O èerstvém dìní kolem zákona se
mùete u nás informovat, my toté
udìláme v pøítím èísle. Takté u nás
mùete získat podrobné pøipomínky
k jednotlivým kritizovaným paragrafùm vèetnì návrhu nových znìní.
Edvard Sequens, Sdruení CALLA
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Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
pokraèování rozhovoru ze strany 1
Jsem ale pøesvìdèena, e lidé mají právo získat tyto informace, které se jich konkrétnì týkají.
Domnívám se, e právì souhlas veøejnosti s jakoukoli aktivitou na jejím území je pøedpokladem realizace takové aktivity.
Není moné pøes odpor obèanù cokoli kdekoli budovat. Vìøím, e u neijeme v minulé, totalitní dobì. Rozhodujícími
kritérii a parametry pro to, e se nìkde nìco povolí a realizuje,
je to, e lidé, kteøí na daném území ijí a vyuívají je, se
k zámìru mohou vyjádøit a souhlasí s ním.
Chystá se novela atomového zákona, kde je úèast obèanù a obcí
v øízeních týkajících se jaderných provozù jedním ze sporných
bodù. Souèasná právní úprava tuto úèast vyluèuje, a proto se
nìkteré iniciativy snaí v novele zákon upravit tak, aby se tato
øízení veøejnosti otevøela. Jak se k tomu stavíte Vy?
Atomový zákon je i z jiných stránek nedopracovaný. Chybí
v nìm toti øada dalích vìcí. To se týká napøíklad nakládání
s nízkoradioaktivním odpadem. Ten není produktem jenom
jaderné energetiky, ale objevuje se v pomìrnì velkém mnoství i v jiných odvìtvích prùmyslu. Zákon nakládání s nízkoradioaktivními odpady zatím neøeí. Pøitom EU u ve svých pøedpisech toto øeení má. Pokud tedy budeme chtít být v souladu
s principy Evropské unie, budeme muset zákon upravit i v tomto
smìru. Zatím takové návrhy pøedloeny nebyly.
Vloni probìhla rozsáhlá kampaò Referendum 2000, která získala 120 000 podpisù za referendum o sputìní Temelína. Parlament vak tuto iniciativu odmítl. Pøitom referendum o jaderných elektrárnách se vyuívá nejen
v øadì vyspìlých zemí, ale tøeba i v Rusku. Co si myslíte
o referendu k otázkám jaderné energetiky Vy?
Otázka referenda je sama o sobì velmi sloitá. Základní
podmínkou úspìchu referenda jsou správnì pøedloené
otázky a také objektivní informaèní kampaò. To jsou velká
rizika referenda. Jistì není tajemstvím, e v mém volebním
obvodu existuje zámìr budovat jadernou elektrárnu Blahutovice. Moná je to pro nìkteré pøekvapující, ale tato
vláda se rozhodla zámìr potvrdit v pùvodní verzi. Poádala jsem, aby právì k tomuto zámìru  u v jeho poèátcích  probìhlo referendum. Obecnì tedy v pøípadì zásadních hospodáøských (a to nejen jaderných) staveb, které
ovlivòují ve velké míøe hospodáøství a bezpeènost obèanù, by se referendum mìlo konat.

IV

na jedné stranì mìlo jako státní instituce pøedkládat úplné
a objektivní informace, na druhou stranu ale má za úkol
nakonec nìkde úloitì prosadit  to znamená mj. utlumit
odpor a získat na svou stranu veøejné mínìní. Není to støet
zájmù? Dají se vùbec tak protichùdné cíle skloubit?
Domnívám se, e støet zájmù je zde markantní na první
pohled. I materiály, které byly pøedloeny na radì, jednoznaènì ve vech bodech obsahovaly cíl dosáhnout realizace úloitì. Tento cíl má tedy hlavní prioritu.
Myslím si ale, e svou roli by zde mìlo sehrát ministerstvo
ivotního prostøedí. To dávalo souhlas k tomu, kdo bude
zpracovávat koncepci ukládání odpadù, ale jinak je zatím
v pozici nezávislé kontroly dìní a informací velmi pasivní.
Pøitom by právì MP mohlo charakter informaèního zázemí, a nejen toho, výraznì zmìnit. Informace by mìly pøicházet
z obou stran. Nejen od toho, kdo má za úkol úloitì realizovat, tedy ministerstva prùmyslu a pøedevím SÚRAO, ale i od
toho, kdo má kontrolovat míru rizika a vùbec to, jaká je bezpeènost celého systému a jaká rizika mohou nastat v budoucnu.
To by mìlo být pøedmìtem resortu ivotního prostøedí.
Také proto povauji za významné, e se o tyto vìci zajímají
nezávislé obèanské aktivity. V øadì pøípadù jsou jediné, které
pøichází s jiným, èasto tøeba i kritickým, pohledem na danou
skuteènost. Konkrétnì tøeba  to se netýká ukládání radioaktivních odpadù  na pøípadì systému vratných obalù se ukázalo, e obèanské iniciativy nepùsobí vdy destruktivnì
a naopak jsou to ti, kteøí pøichází s øeeními, se kterými nepøila vláda nebo jednotlivá ministerstva.

Týká se to tedy i úloi, kde jsou nyní zámìry tak jako
v Blahutovicích v poèáteèních fázích?
Myslím, e ano. Mìlo by se o tom jednat a jsem pøesvìdèena,
e v dotèených obcích u diskuse velmi ivì a velmi otevøenì
bìí. A to je správné. Dùleité je, e se objevují názory z jedné
i druhé strany. Nìkdo uvádí tøeba tu výhodu, e by obec získala nìjaké ekonomické prostøedky. Jiní se ptají, jaké
ekonomické prostøedky mohou nahradit to, e území zùstane
trvale poznamenáno pøítomností úloitì radioaktivních odpadù. Máme právo vùèi tìm, kteøí tu budou ít v budoucnu,
území takto poznamenat? Tak se dnes diskuse vede.

Jak probíhají jednání Rady SÚRAO? Co na nich øeíte?
Jednání probíhají od schválení stávajícího atomového zákona v roce 1996 kadého ètvrt roku. Vechny otázky,
o kterých teï mluvíme, na nich nemohou samozøejmì být
do hloubky prodiskutovány.
Øeíme napøíklad financování celého systému  úkolem
rady je zde kontrola hospodárnosti vynakládaných prostøedkù. SÚRAO pøedkládá materiály, týkající se úloi,
které jsou dnes v provozu (úloitì nízkoradioaktivního
odpadu z prùmyslu  pozn. red.)  jejich bezpeènosti, plnìní limitù. Teï byla na Radì pøedloena a zatím
v nejobecnìjí rovinì diskutována koncepce nakládání
s radioaktivními odpady. Otázek je opravdu hodnì.
Musím otevøenì øíct, e za krátkou dobu, co jsem èlenkou
rady SÚRAO, nemohu zatím plnì deklarovat naplnìní odpovìdnosti za hospodárnost vynakládání finanèních prostøedkù, protoe mechanismus kontroly není systémový.
O nìkterých vìcech, které SÚRAO zadal, se dozvídám se
zpodìním  teprve potom, co jsou zadány. V této pozici
je dokonce i ministerstvo prùmyslu a obchodu. Novela
(atomového  pozn. red.) zákona, která se chystá do vlády
by mìla tyto vìci øeit. U jsem o tom se zástupci MPO
vedla nìkolik jednání. Kontrola vynakládání finanèních
prostøedkù potøebuje vyí míru systémovosti. Stìují si
na to právì i zástupci MPO. Pozice SÚRAO je toti jiná
ne pozice bìného státního podniku.

SÚRAO pøipravuje informaèní strategii pro veøejnost
v lokalitách vytipovaných pro hlubinné úloitì. SÚRAO by

rozhovor pøipravil Jan Beránek,
dokonèení pøítì

Tiskovinu vydávají Hnutí Duha a Sdruení Calla. Redakce: Jan Beránek, Libor
Matouek, Edvard Sequens. Blií informace na adresách:
Hnutí Duha, Bratislavská 31, 602 00 Brno, Tel.: 05/45 21 44 31,
e-mail: libor.matousek@hnutiduha.cz
Calla, Potovní schránka 223, Fráni rámka 353, 700 04 Èeské Budìjovice
Tel. a fax: 038 / 73 10 166, e-mail: calla@ecn.cz

