Jaderný odpad?
Dìkujeme, nechceme.
èíslo 1 / 2003

Evropská komise chce urychlit výbìr lokalit v zemích EU
Evropská komise zveøejnila 6. listopadu loòského roku
jaderný balíèek  soubor návrhù, jejich cílem má být zvýení
jaderné bezpeènosti. Návrhy se týkají øady témat spojených
s jadernou energetikou  jednotlivé kapitoly se zamìøují na
mezinárodní principy jaderné bezpeènosti, na financování
nových jaderných projektù, na stanovení pravidel spolupráce
s Ruskem nebo na pravidla pro tvorbu a vyuívání tzv.
jaderných úètù (to jsou konta, na která výrobci bìhem provozu
jaderných elektráren musí ukládat èást treb, aby se z nich
mohly v budoucnu èerpat finance na budování úloi
a zabezpeèování vyslouilých elektráren).
Dùleité je, e významná èást balíèku se vìnuje ukládání
vysoceradioaktivních odpadù, tedy pøevánì vyhoøelého
paliva z jaderných elektráren.
Z této èásti v zásadì plyne, e zemì Evropské unie (vèetnì
zemí, které teprve na pøijetí èekají) budou muset buï na svém
území vybudovat úloitì ve stylu amerického Yucca Mountain
nebo se podílet na budování spoleèných mezinárodních
úloi. Návrh upøednostòuje hlubinná geologická úloitì,
do kterých se odpad bude odkládat s úmyslem, e tam u
zùstane navdy. Podle pøedbìného znìní jedné z direktiv se
naopak èasovì blíe neomezené doèasné povrchové èi podpovrchové ukládání vyhoøelého jaderného paliva, které není
urèeno k pøepracování, nebude povaovat za pøijatelný
zpùsob dlouhodobého nakládání s tímto palivem.

Navrhované termíny pro otevírání tìchto Euro-úloi
jsou následující:
 v pøípadì vysoceradioaktivních odpadù musí rozhodnutí
o lokalitì pro koneèné úloitì padnout do roku 2008,
a provoz musí být zahájen do roku 2018
 v pøípadì nízko- a støednìaktivních odpadù, a odpadù
s krátkým poloèasem rozpadu musí dlouhodobá úloitì (resp.
sklady nebo jiné úloné prostory) fungovat ji v roce 2013
Tyto termíny jsou z èasového hlediska mimoøádnì napjaté
 napøíklad Nìmecko dosud poèítalo s definitivním výbìrem
lokality a na rok 2020 a otevøení úloitì nejdøíve v roce
2030. Èeská republika má v souèasné dobì termíny pøedbìnì
stanoveny jetì volnìji.
Návrhy budou v nejblií dobì projednávány pøíslunými
ministry jednotlivých zemí EU  v tomto pøípadì zejména
ministry pro energetiku nebo ministry prùmyslu. Poté o nich
bude rozhodovat tzv. Rada ministrù (orgán, sloený z ministrù
jednotlivých zemí EU).
Pokud by byl balíèek schválen v navrhované podobì,
znamenalo by to prudké zvýení tlaku na urychlení vech
aktivit, spojených s výbìrem a pozdìji i budováním úloitì.
A to se týká samozøejmì i Èeské republiky. Je otázkou, jak by
takový tlak mohl poznamenat dùslednost a kvalitu prùzkumù
i samotných prací, spojených s budováním úloitì.
Libor Matouek

Belgie  dalí evropská zemì zanechá jádro minulosti
Dolní snìmovna belgického parlamentu 6. prosince loòského roku schválila po nìkolikamìsíèních debatách o jaderné
bezpeènosti zákon o odstoupení z jaderné energetiky. Zákon stanoví, e vech 7 reaktorù, které v zemi fungují, musí
být odstaveno nejdéle po 40 letech provozu a zároveò zakazuje budoucí výstavbu nových reaktorù. Aby zákon vstoupil
v platnost, je nutné jetì potvrzení v belgickém senátu, které
se oèekává bìhem nìkolika týdnù.
Význam belgického zákona je veliký. 7 jaderných reaktorù dnes pokrývá 60% spotøeby elektøiny v zemi. To je po
Francii a Litvì tøetí nejvyí podíl na svìtì. Z jaderné velmoci
se ale postupnì stane dalí z øady zemí Evropské unie, které se
rozhodly opustit jadernou energii  mezi nì u patøí Nìmecko, panìlsko, Holandsko, védsko a Itálie. Øada zemí EU
nikdy ádnou jadernou elektrárnu nespustila (Lucembursko,
Rakousko, Dánsko, Irsko, Portugalsko, Øecko) a tak pouze
Jádro? Ne, dìkuji.

(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.

Lodhéøov
Obec Lodhéøov leí 9 km severnì od okresního mìsta Jindøichùv Hradec, v krásné krajinì jiních Èech, obklopena lesy
a rybníky. Spoleènì s obcemi Studnice a Najdek, spravovanými z jednoho obecního úøadu, zde ije 611 obyvatel.
Díky pøíznivé poloze a malé vzdálenosti od okresního
mìsta se nám v poslední dobì daøí udret i mladé lidi, kteøí
zde staví a hodlají tu proít svùj ivot. Obecní zastupitelstvo
se vemonì snaí, aby tento trend byl trvalý a obce se nadále
rozrùstaly. V Lodhéøovì byla provedena plynofikace, ve Studnici byl vybudován nový vodovod, v územním plánu se poèítá s novými stavebními parcelami, funguje zde dobøe vybavená základní kola (1.  5. roèník), a nedávno byl obnoven
i provoz mateøské koly.
O to více nás doslova zmrazilo rozhodnutí Ministerstva
prùmyslu a obchodu, potamo Správy úloi radioaktivních
odpadù (SÚRAO) o vytipování lokality Klenovský masív v k. ú.
Lodhéøov jako jednoho z potenciálnì vhodných míst pro vybudování úloitì jaderného odpadu. Nae obec má ji nedobré zkuenosti ohlednì tìby uranové rudy v sousední
Okrouhlé Radouni, kde jsou dnes obrovské haldy hluiny,
i pøes to, e se zde ji od roku 1990 netìí. A nyní hrozí, e
sem bude zasazeno monstrum, které zmìní ráz Jihoèeské krajiny a navíc hrozí pøispìt k odlivu spoluobèanù do jiných,
bezpeèných a klidných, lokalit. Proti tomuto pøíernému zámìru jsme okamitì protestovali a to jak prostøednictvím pøijetí zásadního nesouhlasu na jednání zastupitelstva obce ji
v roce 2000, tak prostøednictvím médií (zejména tisku) a v roce
2002 také petièní akcí, které se zúèastnili snad vichni obyvatelé naich obcí i velké mnoství obyvatel sousedních obcí
jako napø. Detná u Jindøichova Hradce a Pluhùv ïár.
K odvrácení zámìru stavby nás vede øada dùvodù, mimo
jiné jsou to ty následující:
 V pøípadì realizace stavby pøijdeme o kvalitní zdroje pitné
vody pro obec Studnice, kde se neustále potýkáme s jejím
nedostatkem.

( Belgie zanechá jádro minulosti
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3 èlenské zemì EU dosud jádro nevylouèily. Z nich navíc Velká
Británie a Francie u pøes 10 let váhají s výstavbou nových
reaktorù a zvaují dalí postup. V posledních 10 letech byl
jediný nový reaktor na území EU schválen loni ve Finsku.
Pøijetí zákona bylo jedním z hlavních pøedvolebních slibù
souèasné vládní koalice levého søedu premiéra Guy Verhofstadta. V praxi zákon znamená, e reaktory budou odstavovány postupnì mezi lety 2015 a 2025. Ztracené kapacity hodlá
belgická vláda nahradit zèásti z obnovitelných zdrojù (vítr, biomasa, slunce) a zèásti výstavbou nových elektráren na zemní
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 V lokalitì se nachází vzácná, nenahraditelná fauna i flóra.
Výstavba úloitì by znamenala krutý zásah do pøírody
i krajinného rázu. Podle naeho názoru není taková stavba vhodná do oblasti jiních Èech, kterou povauje celá
republika za území klidu pro rekreaci a odpoèinek. Tuto
oblast ji navíc znaènì ohrozila výstavba JE Temelín.
 Výrazným dùvodem je znaèné bezpeènostní riziko
z ozáøení nebo úniku radioaktivních látek z uloených
kontejnerù.
 Realizace úloitì by vedla k velkému odlivu obyvatel
naich obcí. Neznáme nikoho, kdo by chtìl mít za svým
domem tento typ stavby. Investice, které jsme nyní vynaloili do rozvoje obcí bychom tak mohli povaovat za ztracené.
 Máme také obavy, e by se nae lokalita do budoucna
mohla stát skladitìm pro jaderný odpad i z ostatních zemí
Evropy.
 Zaráí nás znaèná nelogiènost v poøadí, v jakém se plánuje
stavba jaderných elektráren. Otázka úloi odpadu mìla
být øeena v pøedstihu pøed výstavbou, a ne naopak.
V roce 2002 jsme uspoøádali veøejnou schùzi, na kterou pøijel
øeditel SÚRAO Ing. Duda. Ve velmi ivé diskusi na jednání se
ani jeden z úèastníkù nevyjádøil k zámìru budování úloitì
kladnì. Ing. Dudovi byla naopak pøedána petice, její kopie
byly spoleènì s prùvodním dopisem zaslány na Ministerstvo
ivotního prostøedí a Ministerstvo prùmyslu a obchodu.
Øíkáme rovnou, e nepolevíme v boji za zachování naí
nedotèené lokality v krásných jiních Èechách a i v roce 2003
budeme bojovat vemi legálními prostøedky za zruení zámìru a vykrtnutí naí lokality ze seznamu pro vybudování úloitì jaderného odpadu. V tomto nerovném boji uvítáme jakoukoli pomoc, kterou urèitì budeme v roce 2003 potøebovat.
Jiøí Dvoøák, starosta obce Lodhéøov

plyn. Zastánci zákona tvrdí, e jeho pøijetím se sniuje riziko
jaderné havárie a zmenuje problém nakládání s vyhoøelým
palivem. Pøi kvalitnì zpracované energetické koncepci nemá
podle nich dojít ani ke zvýení cen elektøiny.
Vlastník reaktorù, firma Electrabel, vak se zákonem
nesouhlasí. Mluvèí firmy bìhem rozhlasového rozhovoru sdìlila, e není ádný dùvod  technický, ekologický èi
ekonomický  k pøedèasnému uzavírání elektráren. Také
tvrdila, e uzavøení elektráren zhatí snahy Belgie o omezení
emisí skleníkových plynù, ke kterým se zemì zavázala
v rámci tzv. kjótského protokolu o ochranì klimatu.
(lm)

èíslo 4 / 2002

Na návtìvì v Dukovanech
Ve ètvrtek 17. øíjna pøijeli do Dukovan starostové a dalí zájemci ze vech osmi lokalit, které byly pùvodnì vytipovány
pro hlubinné úloitì radioaktivních odpadù. Hlavním dùvodem schùzky byla informace o tom, k jakým závìrùm vedlo
pøehodnocování vhodnosti lokalit, pøedcházela jí vak prohlídka meziskladu vyhoøelého jaderného paliva a úloitì nízko- a støednìaktivních odpadù v areálu jaderné elektrárny.
Organizace byla kvùli bezpeènostním pøedpisùm dost sloitá: vichni úèastníci museli dopøedu nahlásit jméno, datum
narození, bydlitì, rodné èíslo a èíslo obèanky, den pøed odjezdem nás jetì obtelefonovala zamìstnankynì SÚRAO (Správa úloitì radioaktivních odpadù) a zjiovala, kolik váíme.
Nìkteøí známí se mi pak pøiznali, e nahlásili o trochu míò, ale
natìstí nás pak v Dukovanech nikdo nepøevaoval. Na tomto místì je vám jistì jasné, e tento èlánek pøíli seriózní nebude a pokud potøebujete vìdìt, jak pøesnì a jak bezpeènì jsou
radioaktivní odpady skladovány, radi byste se mìli obrátit na
dùvìryhodnìjí zdroje. Toto jsou jenom mé dojmy z návtìvy!
V informaèním støedisku elektrárny se nás postupnì selo
asi ètyøicet, dostali jsme kafe, a protoe na takový nával zjevnì
není stavìné, trochu jsme tam o sebe zakopávali. Dobøe jsme
se ale veli do promítacího sálu, kde jsme jednak vidìli krátký
film o podzemní laboratoøi ve védsku s proslulým zámeèkem (Úloitì tøeba turisty jetì pøiláká, mùe na povrchu
vypadat jako zámeèek  argumentoval vloni v Chykách ing.
Duda), za druhé jsme byli roztøídìni do skupin a pøidìleni ke
ètyøem prùvodcùm. Vichni jsme obdreli igelitku, která obsahovala výroèní zprávu SÚRAO za rok 2001, informaèní
materiály o skladování radioaktivních odpadù a o postupu
prací k výbìru lokality pro hlubinné úloitì, dále pak blok,
propisku, kapesní nù, pøívìsek na klíèe a míèek, ve (vèetnì
igelitky) s logem SÚRAO.
Celá elektrárna je obehnána zdí a plotem z ostnatého drátu a pøísnì støeena, co je  zvlátì po teroristických útocích
na USA  opatøení pochopitelné a chvályhodné, za mlhavého
øíjnového poèasí vak pùsobila pojíïka mezi jejími budovami dost ponurým dojmem. U vstup do areálu nebyl jednoduchý: procházeli jsme po jednom s magnetickou kartou turniketem a pøedkládali taky ke kontrole. Kapesní nù
z dárkového balíèku SÚRAO mi kupodivu nikdo nezabavil,
a dovnitø jsem tedy, jako správný èlen militantní protijaderné
organizace vnikla ozbrojena. Je ale pravda, e vìtina
z ostatních si nechala zavazadla venku, take tìch noù nebylo mezi námi zas a tolik.
Ne nás pustili do lehké montované stavby meziskladu,
dostali jsme luté helmy a na klopu malou krabièku, která by
zaznamenala, kdybychom pøece jen nìjaké to ozáøení schytali. Od loòského záøí sem exkurze nechodí, nae skupina
byla výjimkou, protoe, jak nám øekli, chápou, e potøebujeme vidìt, jak kontejnery s vyhoøelým jaderným palivem vypadají. No, jsou to takové veliké zelené sudy, pøes ètyøi metry
vysoké a pøes sto tun tìké, pøevézt je nìkam jinam asi nebude ádná legrace. Vyslechli jsme si k nim podrobný výklad
o tom, jak jsou bezpeèné a jak si na nì okolní obyvatelstvo po
poèáteèní nedùvìøe zvyklo, ale ne vichni to asi pochopili,
jak mìli: Kdy to tu maj´ tak úasný, tak a si to tu nechaj´...
øekla mi na odchodu jedna úplnì cizí paní, moná starostka.
Bylo mi v tu chvíli SÚRAO a trochu líto.
Na prohlídku úloitì nízko- a støednìaktivních odpadù
jsme k helmám vyfasovali navíc luté plátì, take jsme vypadali trochu jako kanáøi. Poskakovali jsme po panelech a dávali si pozor, abychom si na nich nezvrtli kotník, co je, podle

ing. Nachmilnera (SÚRAO), hlavní a jediné nebezpeèí úloitì. Pod panely a dalími ochrannými vrstvami se skladují mení
sudy s upravenými kontaminovanými pevnými odpady a odpadní vodou, nahoøe jsme potkali uovku. Vylezla asi z kanálu,
mìøila nejmíò tøiètvrtì metru a vznikla nad ní docela zajímavá
rozprava o tom, jestli by její pøítomnost byla pro ty ekology
dùkazem o bezpeènosti úloitì nebo naopak: mohli by tøeba øíct, e takhle vyrostla, protoe byla ozáøená...
Pak u jsme vrátili plátì, helmy a nìkteøí z nás i dozimetry, na kterých jsme si mohli prohlédnout, e se nás ádné
záøení opravdu nedotklo. Z elektrárny jsme se pøesunuli na
obìd, který nám v hotelu v sousedním mìsteèku Hrotovice
zajistila a zaplatila SÚRAO. Hlavním chodem byl pøírodní øízek a docela mì mrzelo, e na nìm logo SÚRAO chybìlo.
Následoval pøesun do sálu ve vyím patøe, kde nás koneènì èekalo to, proè jsme vlastnì pøijeli: seznámení s výsledky
studie, která hodnotila vhodnost jednotlivých lokalit pro hlubinné úloitì a dalími plány SÚRAO. Pravdìpodobnì nejvíc zaujala vechny pøítomné pøednáka RNDr. imùnka, který probral jednu lokalitu po druhé a vysvìtlil, které skuteènosti
by mohly být pøekákou pro výstavbu hlubinného úloitì.
SÚRAO má vak na význam jednotlivých omezujících skuteèností vlastní názor, koneèné rozhodnutí odsunula na pøítí
rok a v následující diskusi ing. Nachmilner a ing. Woller úspìnì odrazili vìtinu dotazù (napø. jak to, e si SÚRAO nevimla,
e nìkteré lokality jsou jen 10 km od hranic s Rakouskem
nebo tìko dostupné, proè byly vybrány zrovna nejménì
zdevastované oblasti, je-li moné uvaovat o úloiti
v pøírodním parku, jaký vliv bude mít stanovisko místní samosprávy...). Atmosféra mi trochu pøipomnìla dávné debaty na
hodinách vìdeckého komunismu, kde mìl ná vyuèující rovnì odpovìï na vechno. Vìdecká práce SÚRAO bude vak,
narozdíl od komunismu, zøejmì jetì nìjakou dobu pokraèovat.
Olga Èerná, obèanské sdruení Zachovalý kraj, Nadìjkov

Pøekládání kontejneru s vyhoøelým palivem.
(Ilustraèní foto: Bellona Foundation)
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Temelín a trh s realitami v jiních Èechách
Ovlivòuje jaderné zaøízení ceny nemovitostí ve svém okolí?
Jihoèeské matky zadaly letos v rámci spoleèného projektu se
sdruením Freistadtské matky spoleènosti STEM/MARK výzkum trhu nemovitostí v jiních Èechách s ohledem na jadernou elektrárnu Temelín. Zajímaly jsme se o to, jaký konkrétní
vliv má jaderná elektrárna na ceny nemovitostí a na rozhodování zájemcù o koupi èi prodej nemovitosti. Spoleènost STEM/
MARK provedla internetový prùzkum u realitních kanceláøí
v jiních Èechách, poté tzv. kvalitativní výzkum  hloubkové
rozhovory se zástupci realitních kanceláøí z jiních Èech. Celý
projekt byl doplnìn jednou otázkou v rámci tzv. omnibusového prùzkumu v celé Èeské republice.
Výsledky prùzkumu jsou velice zajímavé. Témìø kadý
èlovìk sice odhadne, e jaderná elektrárna není pro trh
s nemovitostmi v regionu poehnáním. Výjimkou jsou snad
jen skalní fandové jaderné energetiky v èele s pøedsedkyní
Státního úøadu pro jadernou bezpeènost Danou Drábovou,
která prohlásila, e by si prý u Temelína klidnì koupila chalupu.
Výsledky prùzkumu vak ukázaly, e 77% dotázaných
realitních kanceláøí hodnotí vliv Temelína na trh s nemovitostmi
jako jednoznaènì negativní. Tento negativní vliv natìstí nepùsobí v celé lokalitì, protoe nìkteré její oblasti jsou velmi
atraktivní (napø. pøíhranièní oblasti nebo krajské mìsto Èeské
Budìjovice). Zástupci realitních kanceláøí potvrdili, e výhled
na vìe Temelína drasticky sniuje zájem o nemovitosti
(o 92%). Zajímavé bylo zdùvodnìní této skuteènosti. Lidé nejsou ovlivnìni primárnì strachem z provozu jaderné elektrárny, ale samotnou existencí tohoto zaøízení.
Ceny nemovitostí jsou v oblasti kolem Temelína (zhruba
asi v oblasti tzv. zóny havarijního plánování) obecnì nií
ne jinde v jiních Èechách. V Týnì nad Vltavou je napø.
mnoho levných bytù. Temelín byl v kvalitativním prùzkumu
oznaèen zástupci realitních kanceláøí za jednu z pøíèin této
situace. Obchod s nemovitostmi probíhá vìtinou mezi lid-

mi, kteøí bydlí uvnitø regionu. Zájem cizincù a lidí bydlících
vnì regionu o nemovitosti v této lokalitì je minimální.
Temelín je natolik významným faktorem pro zájemce
o koupi nemovitosti, e je moné identifikovat tøi skupiny kupujících  skupinu, které elektrárna nevadí, dalí skupinu, které elektrárna vadí a tøetí skupinu, která se nechá zlákat výhodnou cenou.
Celostátní omnibusový prùzkum jednoznaènì potvrdil výsledky sociologického prùzkumu v jiních Èechách. Pøi tomto
celostátním etøení byl dotazován reprezentativní vzorek 1000
respondentù. Ti mìli zodpovìdìt otázku, zda jejich rozhodnutí koupit si nemovitost bude ovlivnìno blízkostí jaderné elektrárny. 38% by si nemovitost rozhodnì nekoupilo, dalích 30%
by ji spíe nekoupilo. Témìø 70 % respondentù se tedy shoduje, e pøítomnost jaderné elektrárny Temelín by mìla negativní
vliv na jejich rozhodování o koupi nemovitosti.
V médiích jsou opakovanì zveøejòovány výsledky prùzkumù, které dokládají údajný pozitivní vztah Èechù k jaderné
energetice a témìø nulovou obavu z jaderné elektrárny Temelín. Výsledky naeho prùzkumu jsou vak v pøímém rozporu
s proklamovanou podporou Èechù rozvoji jaderné energetiky. Lidé u Temelína nechtìjí bydlet, nechtìjí se dívat na vìe
jaderné elektrárny a existence jaderné elektrárny se obávají. Je
otázkou, zda o tato fakta bude mít nìkdo zájem. Malý zájem
o nemovitosti v okolí jaderné elektrárny, znehodnocení ceny
nemovitostí  to jistì nepøispívá k rozvoji regionu. I to je daò,
kterou v jiních Èechách platíme za existenci jaderné elektrárny. Podobnì by tomu patrnì bylo i v pøípadì trvalého
úloitì vysoceradioaktivních odpadù.
Dana Kuchtová
SDRUENÍ JIHOÈESKÉ MATKY
Bedøicha Smetany 19, 370 01 Èeské Budìjovice
tel./zázn.: 387 427 091, tel./fax: 387 312 650
e-mail: jihoceske.matky@ecn.cz, www.jihoceskematky.cz

Patnáct úloi pro odpady globální spoleènosti
Jak si pøedstavují projaderní vizionáøi
budoucnost energetiky.
Vývoj situace kolem vyhoøelého jaderného paliva
naznaèuje, e bude tøeba ve svìtì vybudovat nejménì
15 dalích úloi obdobných jako Yucca Mountain v USA,
prohlásil na nedávné rusko-americké konferenci
o jaderných odpadech Ernest Monitz, profesor Massachussetského technologického institutu. Podle Monitze
nelze v nejbliích 15 letech oèekávat ádné významné
zmìny ve vývoji jaderné energetiky. V období 2015 a
2050 vak Monitz oèekává, e mnoství energie, vyrobené
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v jaderných elektrárnách vzroste a pìtinásobnì a druhá
polovina 21. století bude podle jeho pøedpokladu
charakterizovaná rychlým íøením jaderné energetiky,
zaloeném na pouití vyspìlejích technologií. Proto musí
být podle Monitze problematika trvalého ukládání odpadù
øeena u nyní.
Monitz obhajuje mylenku, aby nìkolik z tìchto
mezinárodních úloi bylo umístìno v Rusku:  Výstavba
mezinárodního úloitì v Rusku uvádí odvìtví jaderné
energetiky do souladu se strategií svìtové spoleènosti.
(pøevzato z Radiation Bulletin, November 19th 2002)
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