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Spolek SOS Na Skalním si dal 
za cíl zjišťovat a sdělovat lidem 
objektivní informace o hlubin-
ném úložišti na Jaroměřicku.
� Antonín Zvěřina

O jaký spolek se jedná?
Jsem místopředsedou Spolku SOS 

Na skalním, z.s. Náš spolek vznikl jako 
reakce na zvažovaný záměr možnosti 
výstavby hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu v lokalitě Na Skalním, 
dříve označované jako EDU Západ.

Co je vaším hlavním cílem?
Zjišťovat informace a sdělovat lidem 

podrobnosti ohledně předpokládané 
výstavby hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu na Jaroměřicku.

Kde informace získáváte?
Zúčastnili jsme se několika debat se 

Správou úložišť radioaktivních odpadů 
(SÚRAO). Studujeme materiály zabý-
vající se touto problematikou. Zúčast-
nili jsme se mezinárodní konference s 
touto tematikou.

Hovoříte i s odborníky?
Ano, i tato cesta je pro nás důležitá. Je 

zapotřebí, aby výsledky práce SÚRAO 
byly posouzeny nezávislými odborní-
ky.

Jaké máte nyní informace?
Většinu našich poznatků máme 

stažených z internetu. Viděli jsme 
několik filmů o problematice naklá-
dání s jadernými odpady. Hovoříme i 
se zástupci ostatních dotčených loka-
lit a předáváme si poznatky. Ze Správy 
úložišť radioaktivních odpadů máme 
k dispozici část studie o naší lokalitě, 
bohužel nám přes opakované urgence 
nedodali její dvě nejpodstatnější čás-
ti: studii dopadů na životní prostředí a 
studii proveditelnosti.

Snažíte se být objektivní?
My nejsme žádní aktivisté, tak jak se 

snaží veřejné mínění SÚRAO ovliv-
ňovat. Jsme lidé, kteří v lokalitě bydlí, 
a chtějí objektivně zjistit pravdu. Co 
nám hrozí, nebo nehrozí. Jaká jsou 
reálná rizika, jaká je míra stávající-

ho poznání, a co se musí ještě vyřešit. 
Debata se zatím vede spíš o technické 
stránce věci, ale bohužel neprobíhá o 
podstatě věci. 

Jestli se vůbec jedná o odpad, zdali to 
není naopak surovina, která by se měla 
uskladnit, aby nemohla být nebezpeč-
ná a v budoucnu ji bylo možno využít. 
Vybudováním hlubinného úložiště, 
kde by bylo vyhořelé palivo natrva-
lo pohřbeno, bychom se zbavili mož-
nosti opětovně tento materiál využít, 
a zároveň, velmi pravděpodobně, při-
pravíme našim potomkům potenciální 
ekologickou hrozbu. Proto se snažíme 
hledat alternativu, jak se na věc podí-
vat z jiného úhlu.

Byli jste se podívat na nějakém 
úložišti?

Někteří starostové dotčených obcí 
byli Správou pozváni podívat se na 
výstavbu úložišť ve Finsku a ve Francii, 
chystá se cesta do Švýcarska. Problém 
je v tom, že se jim neukazuje fungující 
a ověřený provoz, ale pouze jeho idea. 
Žádné konkrétní, natož dlouholeté 
zkušenosti, totiž nikdo nemá. Všude 
jde o experiment, kde teprve čas ukáže, 
kde kdo udělal chyby. Navíc jsou pod-
mínky všude jiné. Zejména odstupové 
vzdálenosti, a tedy i potenciální hrozba 
pro místní lidi.

Co když stát rozhodne a vybere 
vaši lokalitu?

Snažili jsme se zjistit co nejvíce infor-
mací o tom, jak funguje komunikace 
mezi státem a místní komunitou ve 
světě. Nenašli jsme komunikace mezi 
státem a místní komunitou ve svě-
tě. Nenašli jsme jediný stát, který by 
se k tomu stavěl tak, jak je to u nás v 
současnosti naznačováno. Tedy, že se 
rozhodne silou. Vždy existuje nějaký 
mechanizmus umožňující místním 
být spoluúčastni při plánování úložiště 

a spolurozhodovat. 
Všude se klade velký důraz na ote-

vřenou debatu s místními, na sdílení 
všech zjištěných informací a zámě-
rů. U nás je to přímo naopak. Rovněž 
vyjádření některých politiků o tom, že 
se „musí“ nějak rozhodnout, a když to 
„nejde po dobrém, půjde to jinak“, jen 
dokládá, jací lidé a s jakými názory nás 
reprezentují. 

Tito lidí s postsocialistickou morál-
kou by si měli uvědomit, že v této 
otázce neřeší nějaký bezvýznamný, 
zapomenutelný problém. Ale že jde 
o uložení toho nejnebezpečnějšího 
odpadu, který kdy lidstvo vytvořilo. 
S následky na statisíce let. A že jejich 
rozhodnutí bude mít dalekosáhlý vliv 
na obyvatele daného území a jejich 
další život. S místními komunitami se 
jednat musí.

Slíbilo SÚRAO nějaké kompenza-
ce?

Ve chvíli, kdy zjistíte, že se jedná o 
nepřipravený experiment s tak obrov-
skou mírou rizika, nemá cenu o ně-
čem takovém hovořit. V našich obcích 
padlo rozhodnutí se otázkou případ-
ných kompenzací vůbec nezabývat. 
Musíme se vrátit na začátek. Součas-
ná koncepce vznikla před více než pat-
nácti lety, v současné době se pozná-
ní posunulo do jiné roviny. Většina 
projektů ve světě je i z tohoto důvodu 
pozastavena.

Už se něco v lokalitě Na Skalním 
děje?

Od května 2016 do ledna 2018 pro-
bíhaly na našem území výzkumné 
geologické práce. Jen pro informaci: 
na jiných lokalitách to trvá již 15 let. 
Je tedy dost zásadní otázkou, nakolik 
jsou výsledky srovnatelné. Nyní podle 
SÚRAO pokračují výzkumné práce v 
širším geologickém kontextu. 

Jelikož ale na jaře bylo na prezen-
tacích SÚRAO řečeno, že žádné dal-
ší práce zatím pokračovat nebudou, 
nese to většina obyvatel více než neli-
bě. Všechny obce a neprostá většina 
vlastníků podepsala zásadní nesouhlas 
se vstupem na své pozemky. To ale 
SÚRAO nerespektuje, a konflikty stá-
le přibývají.

Spolupracujete s jinými podobný-
mi spolky?

Uzavřeli jsme dohodu o spoluprá-
ci se spolkem Zdravý domov Vyso-
čina, což je podobný spolek, jako náš 
na Budišovsku. Snažíme se nyní naši 
činnosti koordinovat a být tak více sly-
šet. Snažíme se šířit povědomí o pro-
blematice po celém kraji, protože na 
Vysočině jsou vytipované čtyři lokali-
ty z devíti.

Plánujete třeba nějaké protestní 
akce?

Nechceme se někde přivazovat a ně-
co blokovat. Chceme seriózní debatu. 
Uložení radioaktivního odpadu se řeší 
po celém světě, při výstavbě elektrárny 
se o něčem takovém vůbec neuvažo-
valo. Musíme si uvědomit, že součas-
ný návrh úložiště si vyžádá obrovské 
finanční náklady, a ten výsledek může 
být velmi problematický. Proto navr-
hujeme opětovné posouzení celé kon-
cepce.

Znáte stanovisko rakouské strany?
Rakušané se staví dlouhodobě proti 

jaderné energetice. Dokázali si sobě-
stačnost zajistit jinými zdroji, mají na 
to i lepší přírodní podmínky. Ale uka-
zuje se, že kdo chce, hledá cesty, které 
minimalizují dopad na životní prostře-
dí. A to právě v otázce jaderného odpa-
du naprosto postrádáme.

To znamená, že současný odpad 
či surovina by se daly v budoucnu 
využít?

Už v současnosti se v některých 
zemích palivo přepracovává. Probíha-
jí výzkumy, které mají míru možného 
přepracování ještě zlepšit. A v budouc-
nu určitě vědci dojdou ještě mnohem 
dál. 

Po přepracování by se mohlo 
množství odpadu výrazně zmenšit. 
Proto by se budoucí úložiště nemuse-
lo stavět zdaleka tak velké, a naopak by 
mohlo být daleko lépe zabezpečené. A 
zejména - důkladné zvážení, co s odpa-
dem či surovinou učinit, by nemělo 
mít nějaký časový mantinel. Měli by-
chom mít jistotu, že řešení, které nako-
nec bude zvoleno, nám všem opravdu 
v budoucnu neublíží.

Nejsme žádní aktivisté, říká Andrýsek

Petr
Andrýsek

Oživené židovské město a festival 
Šamajim, to jsou dvě velké akce, které se 
konají v památce  UNESCO v židovské 
čtvrti. Program každoročně sestavuje Dáša 
Juráňová, vedoucí turistických a informač-
ních center.

Jak je náročné připravit dvě akce, jdou-
cí hned po sobě; Oživené židovské měs-
to a Šamajim?

Už je to několikátý ročník, jak Oživeného 
židovského města, tak Šamajimu, takže už 
víme, do čeho jdeme. S kolegy máme roz-
dělené úkoly, ale i tak to samozřejmě stojí 
spoustu času a energie. Ale baví nás to.

 Je těžké připravit něco nového?
Jde spíš o to nebát se zrealizovat to, co 

člověka napadne. Občas na počátku bývá 
bláznivý nápad, o kterém se pak s kolegy 
bavíme, každý něco přidá, a vzejde z toho 
reálná akce. 

NA OŽIVENÉM židovském městě nechyběly historické ukázky zásahu 
policistů. Foto: Antonín Zvěřina 

Horko návštěvnost neovlivnilo

Dáša
Juráňová

Ovlivnilo návštěvnost Šamajim 
počasí, horko?

Návštěvníci letošního festivalu ma-
jí můj obrovský obdiv a dík, protože i 
přes tak hrozné horko jich přišlo oprav-
du hodně. Těší mě jejich přízeň a zájem 
o festival Šamajim.

Uskuteční se obě akce i v příštím 
roce? 

Předpokládám, že ano. 


