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Výstavba nových bloků 
u Jaderné elektrárny Dukovany 
má odpůrce i příznivce. 
� Antonín Zvěřina

Veřejné projednávání záměru stav-
by nových bloků Jaderné elektrár-
ny Dukovany se konalo v Třebíči 
na zimním stadionu 19. června od 
dvanácti hodin, a protáhlo se do 
večerních hodin. Během jednání se 
v téměř prázdném hledišti vystřídalo 
zhruba 170 osob. 

Před vchodem do objektu se 
shromáždili jak příznivci jaderné 
energetiky, tak její odpůrci - i ze sou-
sedního Rakouska. Obě demonstra-
ce se obešly bez sebemenších kon-
fliktů. 

Akci pořádalo ministerstvo životní-
ho prostředí, a jednalo se o poslední 
možnost vyjádřit se ke zprávě o vlivu 
na životní prostředí. 

Následovat bude zpracování opo-
nentního posudku. Předpokládá se, 
že na jaře příštího roku bude k dis-
pozici závěrečné stanovisko. Obdob-
né veřejné projednávání se ještě 
před třebíčským konalo v Německu 
a Rakousku. 

Vlivy přijatelné
Firma, která vlivy na životní pro-

středí zpracovávala, v úvodu projed-
návání konstatovala, že vlivy nového 
jaderného zdroje na životní prostře-
dí jsou přijatelné. 

Velvyslankyně v Rakousku Iva-
na Červenková zdůraznila, že dob-
ré vztahy mezi Českou republikou a 
Rakouskem jsou pro obě země veli-
ce důležité. „K informovanosti rakous-
ké veřejnosti přispělo i veřejné projed-
návání na území Rakouska,“ uvedla. 
Podobně hovořil Jan Podivínský, vel-
vyslanec v Německu. 

„Projednávání v Německu v Mni-
chově proběhlo věcně a korektně. Obě 
sousední země mají odlišný pohled na 
zajištění vlastních zdrojů pro elektric-
kou energii, což je dáno rozdílnými 
podmínkami,“ poukázal.   

Nejzajímavějším bodem celého 
programu se stala diskuze. Miroslav 
Kubásek promluvil za Jihomoravský 
kraj: vedení kraje výstavbu podporu-
je, ale žádá zejména vyřešit dopravní 
situaci při realizaci.

Starosta obce, která dala jaderné 
elektrárně jméno - Dukovany, Miro-
slav Křišťál nastínil, že patnáctičlen-
né zastupitelstvo jednohlasně pod-
poruje stávající čtyři bloky a snahy 
o výstavby dalších bloků. „Jde nám o 
zachování prosperity v regionu,“ upo-
zornil. 

Starosta Slavětic René Moravec 
poznamenal, že v obci se konalo 
v roce 2016 referendum, ve kterém 
většina obyvatel podpořila výstavbu 
nových bloků. 

„Za několik desítek let jsme se naučili 
žít ve stínu chladících věží, a vždy jsme 
věřili v bezpečný provoz jaderné elekt-
rárny. To platí i pro nový blok,“ nazna-
čil starosta Mohelna Jiří Kostelník.

Výstavbu podporují
Podobně hovořili i další zástup-

ci dotčených obcí. Mezi jinými 
vystoupil Vladimír Měrka, staros-
ta Náměště nad Oslavou a předseda 

Energoregionu - Regionu 2020, kte-
rý sdružuje obce v 20kilometrovém 
pásmu od elektrárny. 

„Můžu vyjádřit podporu jak za měs-
to, tak za sdružení obcí. V nových blo-
cích vidíme i větší bezpečnost, protože 
se bude jednat o nové technologie,“ 
vyjádřil se. 

Vyslovil spokojenost při jednáních 
s Jadernou elektrárnou Dukovany a 
věří, že bude pokračovat. „Myslíme 
si, že by vláda o výstavbě měla urychle-
ně rozhodnout, protože ztrácíme čas,“ 
doplnil Měrka. Výstavbu podpořila i 
předsedkyně Energoregionu 5 a sta-
rostka Rešic Petra Jílková. 

„Města Třebíče se působení elektrár-
ny v regionu velice dotýká, byť nepa-
tří mezi nejbližší sousedy,“ začal své 
vystoupení třebíčský starosta Pavel 
Janata. 

Připomněl, že v sedmdesátých 
letech minulého století, při rozhodo-
vání o výstavbě jaderné elektrárny, se 
nikdo na názor lidí neptal. „Výstavba 
a následný provoz poznamenaly Třebíč 
zásadním způsobem,“ připomněl.

Město se rozrostlo ze zhruba 25 
tisíc obyvatel na téměř 40 tisíc oby-
vatel. Poznamenal, že mnoho lidí, 
kteří se v té době do Třebíče přistě-
hovali, se již považují za Třebíčáky. 

„Shoduji se s předřečníky, že elekt-
rárna je pro nás dobrý soused, výraz-
ný zaměstnavatel. Ukončení provozu 
by region výrazně negativně pozname-
nalo. Proto výstavbu pátého, případně 
šestého bloku podporujeme,“ naznačil 
Janata.  

Dostatek infomací
Zástupce Rakouska mimo jiné 

řekl, že je důležité, aby Česká repub-
lika zveřejňovala veškeré materiály, 
aby i sousední země měla dostatek 
informací.

Obsáhlé vystoupení zástupkyně 
sdružení Jihočeské matky začalo tím, 
že chápe podporu dostavby Jader-
né elektrárny Dukovany v regionu. 
Během dalších slov odsoudila zprá-
vu o vlivu na životní prostředí jako 
naprosto nedostatečnou. „Vše líčí až 
příliš v růžových barvách,“ poukázala. 

„Vím, že naše požadavky smetete ze 
stolu, ale my je budeme neustále opa-
kovat,“ konstatovala. Zpochybnila i 
studii Univerzity Karlovy o ekono-
mickém dopadu na region. „V žád-
ném případě tady nenastane žádná 
katastrofa,“ mínila. Zdůraznila i pro-
blém s radioaktivním odpadem.            

V odpovědi se řečník ohradil pro-

ti tomu, že požadavky skončí pod 
kobercem. „Všechny připomínky se 
stanou součástí procesu vlivu na život-
ní prostředí, i následujících jednání,“ 
konstatoval. 

Poznamenal, že koncept zajiště-
ní energetické soběstačnosti České 
republiky není předmětem jedná-
ní, jedná se o zcela jiný dokument. 
„Ten je o státní koncepci České repub-
liky, která byla schválena v roce 2015,“ 
nastínil.

Pokud jde o bezpečnost, nové blo-
ky budou mít zcela jinou koncepci, 
než bloky stávající, s takřka nulovým 
rizikem, pokud se jedná o možnost 
havárie. „Pokud dojde k havárii, a do-
jde ke zničení bloku, nijak se to nedo-
tkne životního prostředí, či lidí žijících 
v okolí elektrárny,“ zaznělo.

Ukládání bezpečné 
Dana Drábové ze Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost upozor-
nila, že stávající ukládání jaderného 
odpadu v elektrárnách je naprosto 
bezpečné a vydrží i několik desítek 
let. 

Přesto Česká republika hledá 
konečné řešení ve formě hlubinného 
úložiště. „Daleko horší následky může 
mít skladování toxických odpadů, kte-
ré riziko nesou navždy, a na rozdíl od 
jaderného odpadu nevíme, jak s ním 
nakládat,“ sdělila.

Zazněl názor, že Česká republika 
má specifické podmínky, a obno-
vitelné zdroje nemají šanci pokrýt 
spotřebu elektrické energie. Jestliže 
chce být v oblasti energie soběstač-
ná, není jiná možnost, než postavit 
další jaderné bloky. 

To zástupkyně Jihočeských matek 
odmítla, a jako variantu vidí šetře-
ní energií, což by podle ní mohlo 
nahradit stávající výrobu elektřiny 
pomocí jádra. 

Drábová odmítla teorii, že je mož-
ná havárie, jako v japonské elektrár-
ně Fukušima, a doplnila, že zatím 
není potvrzené jediné úmrtí v sou-
vislosti s havárií. Neexistuje ani 
žádná zpráva, že by v okolí jakékoli 
jaderné elektrárny docházelo k ná-
růstu nádorových onemocnění.        

K dostavbě se také vyslovila 
zástupkyně Energetického Třebíč-
ska. To akci podporuje a činí kroky 
pro to, aby k rozhodnutí a následné 
výstavbě došlo co nejdříve. 

Na přetřes přišla i výška věží. 
Pokud se bude jednat o jednu věž, 
bude se tyčit do výšky 186 met-

rů, pokud budou dvě, budou měřit 
164 metrů. Nynější měří 125 met-
rů. Vzhledem k životnímu prostředí 
se jako mírně výhodnější jeví jedna 
vyšší věž.

Kvalitní pesonál
Zaznělo také, že o bezpečnosti 

jaderné elektrárny rozhoduje kvalita 
personálu. Z odpovědi vyplynulo, že 
v této otázce je v Jaderné elektrárně 
Dukovany vše v pořádku. 

Podporu dostavbě vyslovil také 
zástupce Kraje Vysočina náměstek 
hejtmana Pavel Pacal. Vyjádřil oba-
vu, že používání fosilních paliv, tedy 
uhlí, pro výrobu elektrické energie, 
je cestou do pekel.

Připomněl studii o vlivu na eko-
nomiku regionu, která jednoznačně 
hovoří o záporném vývoji. „Jsme při-
praveni s dalšími kroky pomoci,“ uza-
vřel svoje vystoupení Pacal.   

Zástupci z Rakouska se zajímali 
zejména o bezpečnost po dostavbě, 
a netajili, že zejména v příhranič-
ních oblastech mají obyvatelé obavu 
z provozu. Opakovaně se jim dostá-
valo odpovědí, že nový blok, nebo 
nové bloky budou bezpečné. Nebez-
pečí nehrozí ani při případném 
zemětřesení.  

Rakušané oceňovali transparent-
nost, s jakou Česká republika posky-
tuje informace, a ujišťovali přítomné, 
že případná dostavba nijak neohrozí 
přeshraniční spolupráci. 

Řečníci také otevřeli otázku, zda 
řeka Jihlava, potažmo Dalešická 
přehrada, má kapacitně na to, aby 
pokryla spotřebu chladící vody 
zejména v období, kdy bude nový 
blok či bloky pracovat souběžně se 
stávající elektrárnou. Ani tady nevi-
děli odborníci žádný problém, ani 
v souvislosti s klimatickými změna-
mi.

Plyn není řešením
Opět přišly na přetřes tyto mož-

nosti, ale plyn odborníci nedopo-
ručili, protože by Českou republiku 
uvrhl do závislosti na jiném státu, 
na dodavateli. Možnosti skladování 
jsou velmi omezené. Jaderné palivo 
je možné nakoupit se zásobou třeba 
na deset let. 

Zástupce regionu nadzvedla ze žid-
lí zástupkyně Jihočeských matek, 
která tvrdila, že ekonomické dopa-
dy, podle již zmiňované studie, na 
oblast i při uzavření Jaderné elekt-
rárny Dukovany a nepostavení dal-
ších bloků budou minimální. 

„A pokud se dostavba uskuteční, 
nenechte se koupit za lacino,“ dopo-
ručovala zástupcům obcí na závěr. 
S minimálním ekonomickým dopa-
dem rozhodně nesouhlasil zástupce 
kraje Pacal. 

„Obce se určitě neprodávají pod 
cenou. Žijí tady s jadernou elektrár-
nou léta, spolupráce funguje, a proto 
si přejí, aby tomu tak bylo i v budouc-
nu,“ sdělil. Podpořili ho další zástup-
ci regionu. 

Starosta Náměště Měrka upozornil, 
že v minulosti se obce snažily o větší 
podíl z vyrobené elektrické energie, 
a neuspěly. „Přesto jadernou elektrár-
nu podporujeme,“ zdůraznil.  

 (Pokračování na str. 32 )

PŘED zimním stadionem se sešli odpůrci jádra i jeho příznivci. 
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