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Èasopis Hnutí DUHA pro obnovu 
pøirozených vztahù

   Prostøednictvím našeho èasopisu chceme ukázat 
souèasný svìt jinak, ne� jak je nám obvykle 
pøedkládán. Chceme upozoròovat na skrytá 
i  otevøená nebezpeèí  našeho � i votního 
stylu a zároveò nabízet mo�nosti jiné cesty. 
Èasopis  je èlenìn do nìkolika rubrik:Projevy 
krize - o ekologických problémech, Koøeny krize 
- o spoleèenských pøíèinách tìchto problémù, 
Koøeny budoucnosti - o mo�ných východiscích. 
Dále zde naleznete polemiky, recenze na knihy 
a èasopisy s ekologickou tématikou, zajímavé 
rozhovory, informace o èinnosti ekologických 
organizací.  

“Jsme poslední generací, která �ije ve spoleènosti 
 konzumu, plýtvání, honby za hmotou.”

Poslední generace vychází jedenkrát mìsíènì
 v rozsahu 32 stran A4. 

Cena 20 Kè, roèní pøedplatné 200 Kè.
Aktuální èíslo zašleme zdarma.

Naše adresa: Hnutí DUHA - Pøátelé Zemì ÈR
 nakladatelství Poslední generace, 

 Jakubské nám. 7, 602 00 Brno,

 Tel.:05/4221 0438, Fax: 05/4221 0347
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hnutí za ukonèení
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zprávy, názory, èiny:

struènì a pøehlednì na jedné A4
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Pokud Vás strana nepøimìje
k aktivitì, neèetli jste ji

pozornì...

Centrum Hnutí DUHA ji rozesílá
zdarma všem zájemcùm.

Hnutí DUHA vydává i další publikace. 
Na téma energetiky Vám nabízíme následující tituly:

Jaderná energetika ve svìtì 1996 
Pøehled o souèasném stavu jaderné energetiky ve svìtì. Aktuální informace ze všech 
zemí, které jaderné elektrárny vyu�ívají. Zvláštní pozornost je vìnována Francii 
a Japonsku, které tradiènì stály v èele jaderného rozvoje. Má jaderná energetika 
budoucnost? Jak dlouho ji� v USA nestaví nové reaktory? Kolik nových reaktorù bu-
duje západní Evropa? Jsou francouzské elektrárny bezpeèné a levné? O�iví Japonsko 
rozvoj jaderné energetiky?Na tyto a další otázky naleznete odpovìï v nedávno vydané 
publikaci o rozsahu 22 stran A4. Text doprovází desítky odkazù na pou�ité zdroje 
informací. Cena: poštovné 10 Kè + dobrovolný pøíspìvek.

Tøi mýty o ekonomické výhodnosti jaderných elektráren
Studie podává jasný pøehled všech nákladù spojedných s výrobou jaderné energie. 
Pomocí øady údajù z oficiálních statistik ukazuje, �e skuteèné náklady na ni jsou 
mnohem vyšší, ne� se veøejnì pøiznává.
Jsou jaderné reaktory skuteènì nejlevnìjším zdrojem elektøiny? Vyplatí se jaderná 
energetika? Kolik stojí výstavba, provoz, demolice elektráren? Jaké budou náklady na 
likvidaci radioaktivních odpadù? Doká�í jaderné elektrárny konkurovat obnovitelným 
zdrojùm energie?
Anglický originál i èeský pøeklad vyšly v roce 1995. Studie obsahuje tøi kapitoly, celkový 
rozsah je 14 stran A4. V pøíloze je uveden mj. seznam pou�itých pramenù. Cena 10 Kè, 
vèetnì poštovného pak 20 Kè.

Jaderný odpad - problém, kterého se jen tak nezbavíme
Upravený pøeklad zkrácené verze studie Worldwatch Institute z roku 1992. Úvod do 
problematiky vysoce radioaktivních odpadù, zejména vyhoøelého jaderného paliva. 
Mo�nosti øešení jeho likvidace a výsledky dosavadních prùzkumù z mnoha zemí svìta 
(USA, Švédsko, Nìmecko, Francie aj.).
Rozsah 20 stran A4. Cena 10 Kè, vèetnì poštovného pak 20 Kè.

Èernobyl po 11 letech - tragédie, která nekonèí
Nejnovìjší publikace programu Energie Hnutí DUHA, která navazuje na putovní 
výstavu uspoøádanou vloni k 10. výroèí èernobylské havárie.
Jedná se o rozsáhlý a v èeském jazyce jedineèný souhrn informací o doposud nejhorší 
jaderné havárii na svìtì. Jednotlivé kapitoly popisují prùbìh a pøíèiny havárie, její 
bezprostøední i dlouhodobé následky na území bývalého SSSR, šíøení radioaktivní kon-
taminace po celé Evropì, dopady havárie na území tehdejší ÈSSR a osobní výpovìdi 
nìkterých z obìtí. Publikace je doplnìna pøehledem nejvá�nìjších jaderných havárií 
z ostatních zemí a struènì hodnotí i bezpeènost jaderných elektráren v Èeské republice.
Text doprovází øada grafù, mapek a fotografií. V pøíloze je seznam pou�ité literatury. Vyjde 
v dubnu 1997, pøedpokládaný rozsah 50 stran A4. Cena 20 Kè, vèetnì poètovného pak 30 Kè.

Noviny pro bezjaderný region
Zpravodaj o rozsahu 12 stran A4 pøináší pøehled aktuálních informací ze svìta 
energetiky. Ètenáøi mohou sledovat dìní u nás i v zahranièí. Pravidelné rubriky se 
zamìøují na jadernou energetiku, radioaktivní odpady, energetickou koncepci a alternativní 
zdroje energie.
Vychází 6 x roènì, cena je 5 Kè/výtisk. Lze pøedplatit pravidelné zasílání 
(60 Kè/rok vèetnì poštovného).

WISE News Communique
Mezinárodní zpravodaj zamìøený na jadernou energetiku psaný anglicky. Vychází 
2 x mìsíènì, rozsah 8 a� 16 stran A4. Vydává jej WISE (World Information Service on Ener-
gy) v Amsterdamu. Distribuci v Èeské republice zajiš�uje brnìnská poboèka WISE sídlící v 
kanceláøi Hnutí DUHA. Pøedplatné: na pùl roku 400 Kè, na rok 750 Kè.

Další ekologické organizace, které se vìnují 
problémùm energetiky:

Na dohled JE Temelín
Luboš Fendrych
Dolní Chøáš�any 17
384 11

Sdru�ení CALLA
Šrámkova 35
Èeské Budìjovice
370 04

Jihoèeské matky
Krajinská 42
Èeské Budìjovice
370 01

EkoWatt
Bubenská 6
Praha 7
170 00

Program energetických úspor
Chlumova 17
Praha 3
130 00

© Hnutí DUHA-Pøátelé Zemì ÈR, Brno 1997

S pou�itím uvedených pramenù sestavil Jan V. Beránek
Èásti textu a cenné pøipomínky poskytli ing. Ivan Dejmal, ing. Robert La�a, 
ing. Edvard Sequens, ing. Dalibor Stráský a Jakub Patoèka.     
Sazba Honza A. Štefanides
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Údaje o Temelínu
Projekt výstavby JE Temelín byl souèástí zámìru ÚV KSÈ vybudovat v ka�dém kraji ÈSSR 

jednu jadernou elektrárnu. Pro ji�ní Èechy byly vybrány Malovice, které ale koncem roku 1980 
po geologickém prùzkumu nahradila lokalita Temelín.

Na území staveništì se nacházely tøi obce, které byly zcela zlikvidovány: Temelínec, 
Køtìnov a Bøezí†. Stejný osud èeká i další obce nacházející se v tzv. ochranném pásmu 
(3 km od elektrárny): Knín, Podhájí a Koèín. Kromì toho byly výstavbou vodní nádr�e 
Hnìvkovice (pro zásobování elektrárny chladicí vodou) èásteènì zatopeny obce Purkarec, 
Jaroslavice, Buzkov a okrajová èást mìsta Hluboká nad Vltavou.

Práce na staveništi jaderné elektrárny Temelín (asi 25 km severnì od Èeských Budìjovic) 
zaèaly v roce 1983. Pùvodní plán poèítal s vybudováním ètyø reaktorù, z nich� ka�dý mìl mít 
výkon 1000 MW.

Stavební povolení pro 3. a 4. blok ale okresní národní výbor svým rozhodnutím ze dne 
27. února 1990 neprodlou�il, také díky protestùm veøejnosti. Pøedstavitelé ÈEZu se sna�ili toto 
rozhodnutí zvrátit. Proto v listopadu 1990 došlo k plenárnímu hlasování jihoèeského národního 
výboru. Vìtšina poslancù se vyslovila proti dostavbì tøetího a ètvrtého bloku, pro které jsou pøi-
praveny jen základy. Po mnohamìsíèních odkladech vláda ÈR jednala o dokonèení JE Temelín 
10. bøezna 1993 a pomìrem hlasù 18:0 (ministr �ivotního prostøedí Benda se zdr�el hlasování) 
rozhodla v jeho prospìch1.

Dnešní projekt tedy poèítá s vybudováním dvou reaktorù sovìtského typu 
VVER-1000/320. Pro oba reaktory jsou vystavìny ètyøi chladící vì�e o výšce 155 metrù, z nich� 
ka�dá odpaøí pøes 200 litrù vody za sekundu. Proto�e sovìtské reaktory nevyhovují souèasným 
po�adavkùm na bezpeènost, bylo rozhodnuto o jejich „vylepšení“ západními technologiemi. 
Konkursu se v závìreèném kole zúèastnily 4 firmy. Aèkoliv nezávislý posudek firmy Colen-
co Baden z kvìtna 1991 ohodnotil provozní øídící systém nabízený firmou Westinghouse jako 
nejhorší (nejvýše se umístila firma Siemens), smlouva byla nakonec podepsána právì s touto 
firmou, proto�e údajnì nabízela nejlepší finanèní podmínky.

CENA

†  Tyto obce mìly pøed svým znièením pomìrnì dlouhou historii (Temelínec - 25 obyvatel, první zmínka 
r. 1372; Køtìnov - 150 obyvatel, první zmínka r. 1261). Zejména komplex obce Bøezí (934 obyvatel) byl 
významným historickým centrem osídlení (zbytky halštatsko-laténského hradištì 700-300 pø. Kr., slovanské 
hradištì 9.-10. stol.). Zdroj: Zemìpisný lexikon obcí ÈR (èást Obce a sídla), Academia, Praha 1991

Tabulka 1. Zdra�ování a skluz JE Temelín (cena je v miliardách korun).

oznámeno              cena     dostavba 1. bloku zdroj (dùvod)

bøezen 1993 68 prosinec 1995 rozhodnutí vlády 109/93
kvìten 1994 69 èerven 1996 V. Dlouhý (zmìna technologie a zpracování dokumentace) A 
øíjen 1994 69 záøí 1996 V. Dlouhý, V. Klaus, P. Karas B

duben 1995 72 èerven 1997 Škoda Praha/ÈEZ (nový harmonogram prací) C 
èervenec 1995 74 záøí 1997 V. Klaus (transformace smluvních vztahù) D 
leden 1996 74 jaro 1998 Škoda Praha (výmìna kabelá�e) E 

únor 1996 76 záøí 1997 V. Dlouhý, P. Karas F 

kvìten 1996 76 záøí 1997 V. Dlouhý G

kvìten 1996 77 prosinec 1997 Škoda Praha (po�adavek firmy Westinghouse) H

èerven 1996 79 kvìten 1998 (zámìna kabelá�e) I 
leden 1997 79 jaro 1999 Škoda Praha J 

duben 1997 68 duben 1999 V. Dlouhý K

A   LN 14.5.1994
B   SS 29.10.1994

G   DNES 3.5.1996
H  HN 31.5.1996

I  HN 12.6.1996
J ÈTI 7.1.1997

K HN 3.4.1997C  ÈT 5.4.1995 

D  Telegraf 13.7.1995

E  ZN 30.1.1996
F  ÈTA 8.2.1996
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Podle usnesení komunistické vlády è. 57 z roku 1981 byl pøedbì�ný rozpoèet na všechny 
ètyøi bloky 35 miliard Kès2. Upøesnìná studie z roku 1985 dospìla k odhadu 66 miliard Kès, co� 
by ale znamenalo vyšší náklady ne� u klasických elektráren. Koneèná expertíza z roku 1986 proto 
direktivnì urèila horní hranici „pøípustných“ nákladù na 52 miliardy Kès3.

Souèasná vláda ve svém usnesení è. 109 z bøezna 1993 schválila dostavbu dvou blokù 
elektrárny s tím, �e rozpoèet èinil 68,8 miliardy Kè. V dubnu 1995 oznámila Škoda Praha zvý-
šení ceny o 3 miliardy korun, co� ministr Dlouhý odmítl. U� v èervenci 1995 ale spolu s pre-
miérem Klausem oznámili, �e podle rozpoètu vycházejícího z nových smluv má elektrárna stát 
o 5 miliard korun více. V kvìtnu 1996 ministr Dlouhý informoval vládu, �e Temelín bude stát 
76 miliard, tedy u� o 7 miliard korun více, ne� kolik schválila vláda. V lednu 1997 prohlásil 
øeditel Škody Praha, �e v souvislosti s dalším oddálením spuštìní JE Temelín se její cena zvýší 
o další 3 miliardy korun. Dnes oficiálnì pøiznávaná cena je tedy zhruba 79 miliard, zdra�ení 
v letech 1993-1996 dosáhlo 10 miliard korun (viz Tabulka 1). Z výroèních zpráv a.s. ÈEZ ov-
šem plyne, �e celkový rozpoèet JE Temelín je nyní ji� 87 miliard korun a �e prodra�ení dosáhlo 
 21 miliardy korun†.

Do konce roku 1996 bylo prostavìno asi 50 miliard korun, zbývá tedy investovat nejménì 
dalších 30 a� 40 miliard. Proto�e však celkové náklady bìhem posledních let nìkolikrát vzrostly, 
nelze vylouèit další zdra�ování. Nejmenovaný zdroj z Ministerstva prùmyslu a obchodu varuje, 
�e podle nìkterých analýz by celkový rozpoèet JE Temelín mohl dosáhnout i èástky 100 miliard 
korun. Obrovským prodra�ováním svých projektù je firma Westinghouse proslulá. U 52  reaktorù, 
které vybudovala v USA, pøekroèila rozpoèet prùmìrnì o 420%! (viz Pøíloha na str. 26)

TERMÍN
Podle schváleného programu 7. pìtiletky mìl být první blok spuštìn v polovinì roku 19915. 

Nynìjší vláda pøi rozhodnutí o dostavbì JE Temelín schválila termín zahájení zkušebního provozu 
prvního bloku na prosinec 1995, druhý mìl být zprovoznìn o 18 mìsícù pozdìji6.

V èervenci 1995 však vláda oznámila, �e první reaktor bude spuštìn do komerèního 
provozu a� v roce 1998 (v záøí 1997 má být do prvního reaktoru navezeno palivo), druhý opìt 
o 18 mìsícù pozdìji. Další skluz oznámil øeditel Škody Praha v prosinci 1996; informaci potvrdila 
i a.s. ÈEZ a  2. dubna ji projednala èeská vláda.  Podle tìchto posledních informací bude první 
blok spuštìn a� na podzim 1999 (palivo má být navezeno v dubnu 1999). 

Mezi roky 1993 a 1997 se JE Temelín termínu zahájení provozu vùbec nepøiblí�ila, stále 
nám zbývá pøes dva roky do jejího dokonèení.

Fakta hovoøící proti dostavbì

†  Podle výroèních zpráv a.s. ÈEZ však vychází prodra�ení výstavby dokonce na 21 miliard korun 
a celkový rozpoèet na 87,4 miliardy korun takto:
 1993: odhadované náklady v letech 1994 - 2000 = 32,8 mld.
 1994: v roce 1994 se proinvestovalo 8,1 mld.
          odhadované náklady v letech 1995-2000 = 34,4 mld.
                do konce roku 1994 se proinvestovalo 42,1 mld.
 1995: v roce 1995 se proinvestovalo 6 mld.
          odhadované náklady v letech 1996 - 2000 = 39,7 mld.
            do konce roku 1995 se proinvestovalo 47,4 mld.
Z uvedených údajù plyne, �e v letech 1994 a 1995 se na JE Temelín proinvestovalo 14,1 mld. Kè. 
Navzdory tomu se ale náklady, které bude nutné vynalo�it, zvýšily od poèátku 1994 do konce 1995 
ze 32,8 na 39,7 mld. Kè. Celkové prodra�ení JE Temelín v letech 1993-1995 tak vychází 
na 14,1 + (39,7 - 32,8) = 21 mld. Kè.
Celkový rozpoèet pak v roce 1995 èinil 47,7 mld. Kè (proinvestovalo se do konce roku 1995) + 39,7 mld. Kè 
(odhadované náklady do roku 2000), tedy celkem 87,4 miliardy korun!
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Temelín, který je nejdra�ší stavbou v dìjinách našeho národa, je také stavbou velmi 
spornou. Následující strany obsahují pøehled argumentù, které rozhodnutí o jeho dokonèe-
ní zpochybòují. Tyto skuteènosti však byly doposud opomíjeny a oponentùm JETE nebylo 
umo�nìno úèastnit se demokratických diskusí, které mìly rozhodnutí pøedcházet.

1. Politické problémy

Pøi rozhodování nebyla umo�nìna úèast obyvatel. Nedošlo k diskusím mezi odpùrci 
a zastánci, nebyly vyvráceny argumenty proti Temelínu, nikdo se neohlí�el na názor lidí, kteøí 
u elektrárny �ijí. To vše jsou základní demokratické zpùsoby pøi rozhodování. Vláda je svým 
jednáním popøela.

Sdru�ení mìst a obcí regionu JETE (SMOR) zastupuje 86 obcí v okolí elektrárny. V roce 
1992 oficiálnì po�ádalo vládu a parlament o zastavení prací na JE Temelín v nejkratší mo�né 
dobì7. Pro toto stanovisko hlasovalo 58 obcí a svými hlasy je v té dobì podpoøila i vìtšina èle-
nù rady zastupitelstva v Èeských Budìjovic; proti bylo jen 7 zastupitelstev. Na základì hlaso-
vání odeslali pøedstavitelé Sdru�ení vládì Èeské republiky dopis protestující proti dostavbì 
JE Temelín. Nikdy neobdr�eli oficiální odpovìï8. Namísto odpovìdi z vládních míst pøišla pouze 
nabídka k jednání ze strany a.s. ÈEZ, èeho� SMOR vyu�il.

Na petice proti dostavbì JETE se podepsalo pøes 50 000 obyvatel. Rovnì� tato skuteè-
nost byla vládou ignorována a zneva�ována (její pøedseda Václav Klaus prohlásil, �e v okolí 
JE Temelín není nikdo proti dostavbì a �e  podpisy pod peticí jsou demagogickým, dìtinským 
a triviálním argumentem)9.

Otázkou dostavby JE Temelín se nezabý-
val ani Parlament ÈR, aèkoliv se jedná o jeden 
z nejzáva�nìjších krokù s dlouhodobými dùsled-
ky pro celou republiku. Nìkolik návrhù na 
zaøazení otázky JE Temelín na poøad jednání bylo 
poslanci vládních stran zamítnuto.

Odborná veøejnost ani obèané v okolí 
nemají dodnes pøístup k základním dokumen-
tùm, na jejich� základì by se mohli vìcnì vyjádøit 
k problematickým otázkám. Okresní úøad Èeské 
Budìjovice, který povoluje zmìny v projektu 
JE Temelín, odmítá uznat právo obèanù úèastnit 
se pøíslušných øízení. Tamní úøedníci nejen �e 
odmítají poskytnou k nahlédnutí vydaná povo-
lení, která by mìla být veøejnì pøístupná, ale tají 
dokonce i pouhý jejich seznam9a.

Utajen není jen stavební projekt a  technické 
dokumenty (o zajištìní bezpeènosti aj.), ale 
 dokonce i studie o vlivech elektrárny na �ivotní 
prostøedí. Aèkoliv mìly být podle tvrzení èeské 
vládní delegace ve Washingtonu v bøeznu 1994 
tyto materiály zpøístupnìny10, dodnes nebyly 
 zájemcùm poskytnuty11. Bìhem projednávání 
poskytnutí financí pro dostavbu JE Temelín 
v Kongresu USA (bøezen 1994) podepsalo 55 jeho 
poslancù výzvu, aby stavba elektrárny byla po-
zastavena a za úèasti veøejnosti pøehodnocena12. 
Ani tento po�adavek naši státníci nesplnili.
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Dostavba a provoz JE Temelín nutnì povedou k další centralizaci státní moci a rozhodo-
vání, co� s sebou pøináší negativní dopady nejen politické, ale i ekonomické, kulturní a sociální. 
ÈEZ, a.s. - ji� dnes nejbohatší a nejmocnìjší prùmyslový podnik v Èeské republice - dále posílí 
své monopolní postavení na trhu. Jeho moc a peníze v mnoha smìrech ovlivòují �ivot v regio-
nu  elektrárny. Jako nejvìtší zamìstnavatel a sponzor zasahuje do dìní nejen ekonomického, ale 
také politického, kulturního a sociálního. Jak prokázaly sociologické výzkumy ve Velké Británii, 
v okolí jaderných elektráren postupnì vznikají ohniska totalitního myšlení13.

Poskytnutí státních záruk na dostavbu JE Temelín je trvalou hrozbou pro státní rozpoèet. 
Vláda je tak motivována, aby bránila JE Temelín pøed zvyšováním nárokù na bezpeènost a 
pøed odporem obyvatel, které by mohly vést k prodra�ení nebo dokonce zastavení výstavby. 
Nechce-li riskovat zaplacení garancí v pøípadì neuskuteènìní projektu, je nucena 
mj. nepøipustit takovou míru svobody obèanù, aby mohli tak jako ve Spojených státech nebo ve 
Švédsku sami rozhodnout, zda jadernou elektrárnu chtìjí, nebo ne13.

Provoz jaderných elektráren s sebou navíc pøináší další politický problém - umístìní 
meziskladù (a èasem i koneèného úlo�ištì) vyhoøelého jaderného paliva. To se dìje prakticky v�dy 
proti vùli místních lidí, vzniká další rizikový provoz, vìtšinou v doposud málo dotèené krajinì. 
Provoz JE Temelín zvýší mno�ství vyhoøelého paliva u nás na dvojnásobek14.

Na závìr je tøeba zmínit korupèní aféru, která vyšla navenek v létì 1996. Dokumenty 
získané redakcí MF DNES ukazují, �e nìkolik výbìrových øízení a.s. ÈEZ vyhrála firma Wes-
tinghouse za podivných okolností. Jeden ze tøí takto zpochybnìných kontraktù se týkal pøímo 
JE Temelín - šlo o zakázku na nový øídící a ochranný systém pro temelínské reaktory. Výpovìï 
externího spolupracovníka firmy Westinghouse Jana Vadlejcha a další písemné dokumenty 
vedly k podezøení z korupce mezi èleny pøedstavenstva a.s. ÈEZ. I kdy� policejní vyšetøová-
ní doposud nic nezjistilo, podezøení nebylo vyvráceno. Zvláštní bylo i chování dozorèí rady 
a.s. ÈEZ v té dobì. Jak se ukázalo, její èlenové popírali existenci dokumentù i záznamy výslechù, 
které byly pozdìji zveøejnìny a podezøení spíše dokládaly ne� vyvracely. Lívia Klausová jako 
èlenka dozorèí rady dokonce prohlásila, �e záva�nìjší ne� celá kauza je to, �e se dùvìrné doku-
menty dostaly na veøejnost14a.

2. Legální nedostatky

Rozhodnutí dostavìt JE Temelín bylo uèinìno za neexistence zákona o podnikání 
v energetice, atomového zákona i zákona o radioaktivních odpadech. Tyto zákony urèují zce-
la zásadní vìci, které jsou mj. klíèovými faktory v rozhodování o výhodnosti èi nevýhodnosti 
provozu JE Temelín: zpùsob likvidace odpadù vèetnì jeho financování, zodpovìdnost za  pøípadné 
škody, pravomoci kontrolních orgánù, pravomoci pøi rozhodování aj.

V dobì, kdy vláda vydala rozhodnutí o dostavbì, nebyla naše republika èlenem meziná-
rodních smluv o zárukách a pojištìní v pøípadì havárie, která by zpùsobila škody i za hranicemi 
naší vlasti (tzv. Paøí�ská a Vídeòská konvence).

Atomový zákon byl pøijat a� ètyøi roky po schválení dostavby JE Temelín (v lednu 1997), 
pøesto�e obsahuje záva�né nedostatky†. Zástupci vlády (zejména ministerstvo prùmyslu) 
v kritických chvílích odpovídali na kritiku zákona v parlamentu tím, �e je tøeba zákon okam�itì 
schválit kvùli tomu, aby mohla JE Temelín být rychle dostavìna15. Došlo tak paradoxnì k tomu, 
�e potøeby jaderné elektrárny, která má být pøíslušným zákonem kontrolována, se staly hlavním 

†  Atomový zákon má tyto zásadní vady:
- vyluèuje obce z øízení o jaderných zaøízeních
- chrání ÈEZ pøed odpovìdností za škody zpùsobené jadernou havárií (omezuje náhrady na maximálnì 
  6 miliard korun, co� je ménì ne� èistý roèní zisk a.s. ÈEZ a neodpovídá ani øádovì potenciální výši škod)
- neumo�òuje veøejnosti pøístup k informacím o jaderné energetice
- špatnì øeší otázku likvidace radioaktivních odpadù (podrobnìjší informace na vy�ádání rádi     
poskytneme)
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argumentem pro urychlené pøijetí zákona bez ohledu na jeho nedostatky.
 V souèasné dobì probíhají na elektrárnì stavební práce, aèkoliv se stavební povolení vzta-

huje pouze na pùvodní sovìtský projekt, který je dnes výraznì zmìnìn. Za této situace by mìlo 
probìhnout nové povolovací øízení, a to vèetnì veøejného projednávání vlivù na �ivotní prostøe-
dí (EIA) podle zákona è.244/92. Námitky, �e zákon o EIA nelze zpìtnì uplatnit na ji� existující 
projekt, jsou tedy pochybné - mìl být uplatnìn alespoò na všechny zmìny v projektu provádìné 
firmou Westinghouse16. Kromì øady obèanských sdru�ení po�adovaly veøejné posouzení vlivù 
elektrárny na �ivotní prostøedí ve svém spoleèném prohlášení organizací také zástupci samospráv 
severozápadních a jihoèeských mìst17.

Okresní úøad v Èeských Budìjovicích na podnìty po�adující zahájení pøíslušných øízení 
dlouho neodpovídal. Teprve v prosinci 1994 vydal rozhodnutí, �e veškeré zmìny projektu a jejich 
vliv na bezpeènost i �ivotní prostøedí budou projednány a� v rámci kolaudaèního øízení - tedy 
v dobì, kdy bude elektrárna zcela dokonèená a pøed spuštìním. Zámìr státní správy je 
zøejmý: v té dobì ji� bude krajnì obtí�né uva�ovat o tzv. „nulové variantì“ a odpovìdí na všechny 
námitky bude jako obvykle tvrzení, �e „u� se prostavìlo tolik penìz...“

Tento postup svých podøízených na okresním úøadì ministr Vladimír Dlouhý chválí: „Toto 
rozhodnutí je významné pro stavebníka, nebo� umo�òuje v plném rozsahu rozvinout práce na realizaci 
dané zmìny bez rizik vzniku skluzù...“18

Pochybná je také platnost nìkterých povolení (napø. k vyu�ívání povrchových vod, zá-
sady hospodaøení s odpady), proto�e byla rovnì� vydána na základì pùvodního, nyní znaènì 
pozmìnìného projektu16.

Je zøejmé, �e dokud nebudou tyto nedostatky napraveny, nelze o elektrárnì zodpovìdnì 
rozhodnout. Vláda tedy rozhodla nezodpovìdnì.

3. Ekologické dopady

a) severní Èechy
JE Temelín bude vyrábìt maximálnì 1800 MW elektøiny. Odstavení odpovídajícího výko-

nu severoèeských elektráren by sní�ilo tamní emise SO2 z elektráren o pouhých 23 %18 a celkové 
zneèištìní vzduchu o ménì ne� jednu pìtinu (elektrárny toti� nejsou zdaleka jediným jeho pù-
vodcem), co� mnoho neøeší. Z technických dùvodù navíc nelze odstavit plný výkon Temelína, ale 
o 500 MW ménì - to je tzv. nezbytná záloha pro krytí nenadálého výpadku jednoho z reaktorù 
JE Temelín (okam�ité havarijní odstavení apod.)19.

V dobì spuštìní 1. bloku JE Temelín (pouze 900 MW nyní oficiálnì v létì 1999, dalších 
900 MW a� v roce 2001) musí být podle zákona o ochranì ovzduší severoèeské elektrárny 
odsíøeny. Toto odsíøení sní�í jejich emise napø. SO2 o 90 a� 95 % (dále sní�í o 80 % emise kyseliny 
fluorovodíkové, 90 % chlorovodíkové, 95 % tì�kých kovù a toxických slouèenin aj.)20. V porovnání 
s tím je dostavba Temelína nesmírnì drahou (vy�ádá si ještì 30 a� 40 miliard korun) a pøitom 
pomìrnì zanedbatelnou pomocí pro ozdravìní severoèeské pánve.

Dostavba JE Temelín dokonce zlepšení situace severoèechù komplikuje, proto�e monopol 
ÈEZ zisky severoèeských elektráren pøerozdìluje ve prospìch dostavby JE Temelín tak, �e se ne-
dostává prostøedkù pro urychlené øešení problémù zneèiš�ování severoèeské pánve. Privatizaèní 
projekt severoèeských elektráren dokazuje, �e k jejich vyèištìní by jim staèily vlastní zisky21.

Pøed vydr�ováním monopolního postavení a.s. ÈEZ ze stejných dùvodù varoval ji� 
v èervnu 1992 i zmocnìnec pøedsedy vlády ÈR pro otázky �ivotního prostøedí: „Jediné výcho-
disko z nastalé situace spatøuji v dùsledné demonopolizaci a.s. ÈEZ... v souèasném jednání tohoto 
monopolního podniku lze vysledovat nebezpeèné tendence pro budoucnost severních Èech. 
Napøíklad... doporuèují dobudovat atomovou energetiku a potom se teprve vìnovat ekologizaci 
tepelných elektráren. Tento podnik se sna�í proces demonopolizace oddálit, aby mohl vyu�ít prostøedky 
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produkované v tepelných elektrárnách na severu Èech pro dokonèení atomového  programu...“ 22

Podobná varování však vláda nevyslyšela a dodnes udr�uje nad monopolem a.s. ÈEZ 
ochrannou ruku. Výsledek není tøeba komentovat: v letech 1994-2000 hodlal ÈEZ investovat 
42,5 miliardy korun do dostavby JE Temelín, zatímco do odsíøení uhelných elektráren jen 
22,5 miliardy korun23. Po pøepoètu na instalovaný výkon to znamená, �e JE Temelín obdr�í 7-krát 
více penìz ne� uhelná elektrárna stejného výkonu. Temelín tak bude i do budoucna bránit urych-
lenému øešení devastace severoèeské pánve.

Proto�e poskytla garance za pùjèku na dostavbu JE Temelín (kromì dalších projektù, jako 
jsou napø. dálnice aj.), nemá ji� vláda prostøedky na poskytnutí státních záruk za další pùjèky. 
Podle zákona nesmí výše záruk pøesáhnout 8 % státního rozpoètu. Jedním z dùsledkù vyèerpání 
tohoto limitu je mj. to, �e èeská vláda ústy premiéra odmítla dvì výhodné pùjèky Svìtové banky 
urèené pro severní Èechy: 10 miliard Kè na odsíøení a rekultivace24.

V  rámci zdùvodnìní dostavby JE Temelín podporuje vláda namísto úspor nesmyslný 
rùst spotøeby elektøiny. Domácnostem poskytuje køí�ové dotace elektøiny ve výši cca 10 miliard 
korun roènì a tìm, které zaènou elektøinou topit, poskytuje elektøinu za ceny ni�ší ne� výrobní 
(0,5 Kè/kWh oproti 0,7-0,8 Kè/kWh). Pøi topení elektøinou se spálí 3 a� 5 krát více uhlí, ne� 
kdyby se jím topilo pøímo (vinou nízké úèinnosti pøemìny na elektøinu a ztrát ve vedení). Kouø 
nevidíme, proto�e veškeré zplodiny zùstávají právì v severních Èechách.

Vinou této chybné energetické koncepce vzrostla u nás ve špièkách spotøeba pøímotopných 
tìles od roku 1994 o 2400 MW elektøiny25 (viz té� poznámka pod èarou na str. 14). V dùsledku 
prudkého nárùstu spotøeby elektøiny a.s. ÈEZ v roce 1996 oznámila dokonce výstavbu nové uhel-
né elektrárny v severních Èechách. Nezajímá ji, �e jen bìhem zimy 1995-1996 zpùsobily emise 
uhelných elektráren škody na severoèeských lesích ve výši jedné miliardy korun25a.

Èastým argumentem ve prospìch jaderné energetiky je domnìnka, �e vyøeší nedostatek na-
šeho uhlí, jeho� zásoby pøi souèasné spotøebì dojdou v letech 2020 a� 2050. Zde je tøeba zdùraznit, 
�e ani uranu nemáme ji� nadbytek. Ovìøené zásoby uranu v ÈR by pro provoz dvou jaderných 
elektráren (Temelín a Dukovany) vystaèily jen na 70 let, tj. do roku 206026. Reálnì vyu�itelné zá-
soby jsou ještì ni�ší a podle odhadù z roku 1995 by vydr�ely jen do roku 200627.

b) odpady
Vìtšina radioaktivních odpadù vznikajících pøi provozu temelínské elektrárny bude od-

vá�ena na skládku v Dukovanech. Ta však zaèala být stavìna ještì pøed ukonèením prùzkumných 
prací, které mìly poskytnout podklady potøebné k projektovému øešení28. Vzhledem k tomu a 
k propustnému podlo�í nelze vylouèit zamoøení spodních i povrchových vod v pøípadì nehody.

Nejvìtším problémem jsou však odpady vysoce radioaktivní, pøedevším vyhoøelé jaderné 
palivo. Vyhoøelé palivo pøedstavuje jednu z nejnebezpeènìjších látek na Zemi. Zùstává  �ivotu 
nebezpeèné statisíce let a po tuto dobu je nutné je izolovat.  Radiotoxicita tohoto odpadu nevy-
mizí ani po  uplynutí miliardy let29. 
Pøesto�e se ve svìtì proinvestovalo 
mnoho miliard dolarù na prùzkum 
geologických  formací vhodných pro 
podzemní  ulo�ení  vysoce aktivních 
odpadù,  spolehlivé  øešení dodnes ne-
bylo  nalezeno†.

Kromì izolace od okolního 
 prostøedí je problémem také ochrana 
podzemního úlo�ištì pøed pøíští lid-
skou èinností (náhodnou èi úmyslnou). 
Lidská civilizace trvá deset tisíc let a 
 pøedmìtem  archeologického výzkumu, 
a tudí� i horizontem  spoleèenské ne-
pamìti, jsou dnes ji� støedovìké obce. 
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Je tedy zøejmé, �e úkol, který tu pøenechá-
váme potomkùm - peèovat o naše úlo�ištì 
by� i jen tím, aby uchovali statisíce let v pa-
mìti jejich místa, je úkolem, jeho� výsledku 
nemù�eme po vystøídání témìø dvou  tisíc 
lidských generací nikdy dohlédnout13.

Rostoucí mno�ství vyhoøelého ja-
derného paliva se dnes bì�nì „øeší“ jeho 
odkládáním do meziskladù, které mají 
plánovanou �ivotnost 40 a� 60 let. Po 
uplynutí �ivotnosti meziskladu to budou 
tedy ji� naši vnuci, kdo se budou muset 
s vyhoøelým palivem vypoøádat. Proto�e 
ale nikdo nedoká�e zaruèit, �e se do té 

doby podaøí nalézt vyhovující øešení (stejnì tak jako nelze odhadnout, kolik by stála pøípadná 
realizace), je neustálé zvyšovaní mno�ství tohoto odpadu èinem naprosto nezodpovìdným. 
JE Temelín, bude-li spuštìna, ho vyprodukuje roènì 40 tun30. Problém je jistì znám i zastán-
cùm JETE, tak�e napø. pan ministr Dlouhý pova�uje za riziko dokonèení Temelína „nutnost 
prùkazu, jak bude nalo�eno s vyhoøelým palivem ještì pøed spuštìním [JE Temelín]“ 26.

Toté� se týká i likvidace JETE po ukonèení provozu (za 30 a� 40 let), kdy bude sama elek-
trárna pøedstavovat horu radioaktivního odpadu. Vláda opìt pova�uje za riziko pro JE Temelín 
„nutnost zpracování projektu likvidace elektrárny pøed spuštìním“ 26.

Problémy mohou nastat i s vypouštìním radioaktivních látek bìhem provozu, zejména 
tritia. V okolí JE Dukovany je ji� mno�ství tritia na 90 % povoleného limitu a má vzestupnou 
tendenci31. I povolený limit pøedstavuje 1000-násobek pøirozené hodnoty tritia v povrchových 
vodách††. Tritium je pøitom látka, její� nebezpeèí pro �ivé organismy doposud není pøesnì známo. 
Proto�e se kumuluje v nukleových kyselinách v bunìèných jádrech, pøedpokládá se, �e mù�e 
snadno zpùsobovat nádorová onemocnìní, dìdièné deformace a leukémii32.

Na øece Vltavì se mezi Týnem a Prahou nachází nìkolik nádr�í. V nich mù�e docházet 
ke kumulaci tritia ve vodních organismech a pøi hromadném úhynu k náhlému zvýšení jeho 
koncentrace nad hygienické normy. Vltava je zdrojem pitné vody pro Pøíbramsko a Prahu a v 
budoucnu má krýt a� 60 % její spotøeby.

Málo známá je problematika radioaktivních odpadù vznikajících pøi tì�bì a 
zpracování uranové rudy. Pøi klasické tì�bì je potøeba pro získání 1 kg uranové-
ho paliva vytì�it a na skrývky vysypat kolem 1 tuny uranové hlušiny, která však 
obsahuje 85 % pùvodního mno�ství  radioaktivity33.  Z tìchto hald a výsypek 
u n i k a j í  v e  v e l k é m  m n o � s t v í  r a d i o a k t i v n í 
prach a plyn radon.

†  Aèkoliv lidstvo provozuje jaderné elektrárny ji� pøes 40 let, doposud se nikde na svìtì nepodaøilo nalézt 
uspokojivé øešení koneèné likvidace vyhoøelého jaderného paliva. Tento vysoce nebezpeèný odpad je toti� 
tøeba bezpeènì izolovat na dobu mnoha stovek tisícù let. Kvùli pokraèujícímu provozu jaderných reaktorù 
mno�ství vyhoøelého paliva na svìtì rychle roste a v roce 1995 ji� pøesáhlo 150 000 tun.

 Nejdále ve výzkumu pokroèily USA, Nìmecko a Švédsko. I kdy� zde mìla být první úlo�ištì zprovoznìna 
ji� v 80. letech, termín se stále odkládá a �ádná ze zemí dnes nepoèítá s tím, �e by úlo�ištì zaèalo fungovat 
døíve ne� v roce 2010 (existující úlo�ištì napø. ve Švédsku slou�í pouze pro nízce radioaktivní odpady, 
nikoliv pro vyhoøelé palivo!). Navzdory proinvestovaným miliardám se toti� nepodaøilo zajistit vhodnou 
lokalitu, která by zaruèila spolehlivou izolaci odpadù. Podrobnìjší prùzkum, namísto aby nabízel odpovìdi, 
otevírá další nepøedvídané otázky.

 Zájemcùm o bli�ší informace nabízíme pøeklad publikace Nicholase Lensena „Jaderný odpad - problém, 
kterého se jen tak nezbavíme“ (WorldWatch Institute, Washington 1991). Objednat ji lze u Hnutí DUHA.

††  Limit obsahu tritia pro povrchové vody èiní 5000 Bq/l, pro pitné vody 700 Bq/l. Bì�ná hodnota je 
2 a� 5 Bq/l a je zpùsobena spadem ze zkoušek jaderných zbraní (1 Bq = 1 radioaktivní rozpad za sekundu).
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U  nás byla donedávna pou�ívána 
tì�ba tzv. lou�ením, zalo�ená na èerpání 
kyseliny sírové do zemì, kde rozpouští 
uran. Ve Strá�i pod Ralskem, kde se toto 
provádìlo, hrozí kromì zakyselení pùd 
také zamoøení spodních vod �íravým 
roztokem uranu. Bìhem dvaceti let zde 
byly do podzemí napumpovány témìø 
4 miliony tun kyseliny sírové, z èeho� 
tam  znaèná èást zùstala34. Jen opatøení 
proti jejímu dalšímu prùsaku stojí 500 
milionù korun roènì, pøièem� nikdo neví, 
jak  situaci dlouhodobì øešit35. Odhady 
nákladù na uvedení oblasti do pøijatel-
ného stavu se pohybují kolem 40 miliard 
korun36.

Pøi následném zpracování uranové rudy vznikají další radioaktivní odpady, zejména kaly. 
Riziko protr�ení hrází tìchto odkališ� je známé, nebo� k nìmu nìkolikrát došlo i u nás s následnou 
kontaminací povrchových vod (napø. v MAPE Mydlovary)37.

Kromì radioaktivních odpadù však jaderná elektrárna zatì�uje �ivotní prostøedí i odpady 
chemickými. Právì ty, v podobì rùzných solí, jsou v okolí JE Dukovany záva�ným problémem 
- elektrárna jich dennì vypustí do øeky Jihlavy pøes 50 tun (za poslední 4 roky se toto mno�ství 
zvýšilo 2,5-krát viz obrázek 1 na str.9)38. Koncentrace solí v øece je nyní ji� tak vysoká, �e elektrárnì 
èiní potí�e upravit vodu pro technologické pou�ití k chlazení reaktorù. A.s. ÈEZ proto pøipravu-
je posunutí výpusti dále po proudu, aby nemusela zneèištìnou vodu nabírat39. V minulosti zde 
nìkolikrát došlo k úniku ropných látek (zejména olejù) do øeky40. Podle projektu má JE Temelín 
vypouštìt do øeky Vltavy 26 milionù litrù kapalných odpadù dennì41.

Pokud jde o radioaktivitu, obèas se objeví zavádìjící tvrzení o tom, �e popílek z uhelných 
elektráren pøedstavuje vìtší riziko ozáøení ne� odpady z jaderné elektrárny. Toto tvrzení není 
pravdivé. Ve skuteènosti zpùsobí bezporuchový provoz JE 100-krát vyšší radiaèní zátì� ne� 
moderní uhelná elektrárna stejného výkonu42.

c) klima
Spornou a dodnes nevyjasnìnou otázkou je i dopad provozu jaderné elektrárny na klima 

v širokém okolí. Z chladicích vì�í bude bìhem provozu JE Temelín unikat ohøátá vodní pára 
o celkovém tepelném výkonu pøes 4000 MW. Existují odborné studie, které poukazují na riziko 
kombinací úèinkù unikající páry a klasického zneèištìní ovzduší (prach). Podle nich oba faktory 
spolupùsobí a vedou k nepøedvídatelným nièivým pøívalovým srá�kám koncentrovaným na 
malé ploše43.

Jistý vliv má i samotné teplo a pára unikající z vì�í, které v letním období zabraòují 
kondenzaci par z mrakù. Tím je narušena pøirozená cirkulace vzduchu a bouøková mraèna jsou 
pak pøitahována do vzdálenìjších oblastí. Tento jev mù�e být jednou z pøíèin mimoøádného 
vysoušení regionu v okolí JE Dukovany, kde je dlouhodobý srá�kový deficit ještì vyšší ne� 
v ostatních èástech Èeské republiky44.

4. Ekonomické problémy

a) potøeba elektøiny
Rùst spotøeby elektøiny nemusí být nutnì tak velký, aby si vynutil dokonèení JE Teme-

lín. Hlavní podklady pro rozhodnutí vlády pøedstavoval materiál a.s. ÈEZ „Zpráva o dostavbì 
jaderné elektrárny Temelín“ a zpráva ministra Dlouhého pro poradu ekonomických ministrù. 
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†  Svìtová banka (Czech republic Energy Sector Mission Aide Memoire, prosinec 1992). Mise dospìla 
k názoru, �e podle støedního scénáøe spotøeby není do roku 2010 kapacity JE Temelín tøeba, podle scénáøe 
nízkého nastane pøebytek elektøiny i bez JE Temelín. Mise pova�uje za výhodnìjší a levnìjší vyèistit uhelné 
elektrárny a investovat do modernizace tì�kého prùmyslu. Doporuèuje odlo�it rozhodnutí 
o JE Temelín o nìkolik let, pøezkoumat odhadované náklady v pøípadì zastavení výstavby s ohledem na 
mo�né vyu�ití toho, co ji� bylo dokonèeno (konkrétnì mo�nost pøestavby na elektrárnu s paroplynovým 
cyklem).
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (Energy in the Danubian Countries, Equipe Cousteau, záøí 1992). 
Studie vychází z podobné analýzy vývoje spotøeby v ÈR jako Svìtová banka. Doporuèuje namísto dostavby 
JE Temelín modernizovat prùmysl. Studie zpracovala dva scénáøe vývoje spotøeby, z nich� jednoznaènì 
plyne, �e do roku 2010 nebude tøeba nového velkého zdroje elektøiny.
Tractebel (Least Cost Development Planning for the Power sector in the CSFR, PHARE-Energy 1991). 
Èást, kterou vláda zahrnula do svých podkladù, porovnává pøi hodnocení nejmenších nákladù dostavbu 
JE Temelín pouze s výstavbou nových zdrojù - neuva�uje o pøestavbì stávajících zdrojù èi o jakémkoliv 
øešení na stranì spotøeby, tj. o úsporách a modernizaci. Varianta dokonèení JE Temelín je v ekonomických 
srovnáních zvýhodnìna tím, �e se nepoèítá s náklady na likvidaci vyslou�ilé elektrárny. Studie navíc 
vychází nekriticky z údajù poskytnutých a.s. ÈEZ, ani� by je jakkoliv ovìøovala. Pøes tyto optimistické 
pøedpoklady studie dochází k závìru, �e dostavba JE Temelín se stává ekonomicky nesmyslnou 
v okam�iku, kdy náklady pøekroèí rozpoèet o 60 %. Druhá èást studie zamìøená na stranu spotøeby nebyla 
vládou uva�ována, proto�e byla dokonèena a� v pololetí 1993 (vláda pøitom rozhodla v bøeznu 1993). 
V této èásti pøedpokládá pouze zmìnu struktury prùmyslu a prostou obmìnu spotøebièù. Z údajù pøesto 
plyne, �e do r. 2010 èiní technický potenciál úspor cca 3500 MW, ekonomicky realizovatelný pak 
3000 MW.
SEVEn (Jaderná energie a úspory, Praha, leden 1993). Prognózy nárùstu spotøeby elektøiny vycházejí 
z dnes ji� pøekonaného pøedpokladu o úzké závislosti mezi rùstem HDP a spotøebou elektøiny. Po rùstu 
cen paliv v 70. letech, po neúspìšných snahách nahradit centralizované zdroje energie alternativními zdroji 
a po investicích do úspor primárních zdrojù energie v polovinì 80. let však v západních zemích pøevládl 
trend úspor ve vyu�ívání elektøiny. Zde jsou toti� velké rezervy i mo�nosti snadné regulace. Kromì úspor 
pøedstavují úèinnou konkurenci velkým zdrojùm elektøiny také decentralizované zdroje 
s kombinovanou výrobou tepla a elektøiny.
Power International (Materiál pro rozhodnutí vlády ÈR o JE Temelín, Praha, kvìten 1992, vypracováno na 
�ádost MHPR ÈR). Spotøeba elektøiny na úrovni roku 1989 bude dosa�ena za 10-15 let (2000-2005), 
ÈEZ tedy nepotøebuje investovat do zvýšení své výrobní základny. Budoucí nárùst spotøeby je mo�né 
zajistit lepším vyu�itím stávajících zdrojù a nárùstem výroby v komunální energetice (kombinovaná 
výroba, plynové turbíny, alternativní zdroje). Náklady na dostavbu JE Temelín udávané a.s. ÈEZ jsou hrubì 
podcenìny a pravdìpodobnì pøesáhnou 80 a� 120 miliard korun. Závìr: JE Temelín není 
v elektrizaèní soustavì Èeské republiky potøebná. Pokraèování výstavby JE Temelín je ekonomicky 
nesmyslné a její dokonèení cenovì nedostupné.

Pøesto�e je a.s. ÈEZ jako investor na dostavbì zainteresována, její názory a údaje slou�ily vládì 
jako hlavní podklad. Naopak, øada nezávislých studií nebyla brána v potaz. Tyto studie ukazují, 
�e pøi vhodné energetické koncepci Temelín nejbli�ších 10-15 let potøebovat nebudeme†.

Bohu�el, ani za pìt let své existence nedokázala souèasná vláda pøipravit a schválit ener-
getickou koncepci. V praktické rovinì pokraèují trendy vedoucí k nesmyslnému rùstu spotøeby 
a dalšímu zhoršování efektivity vyu�ívání elektøiny (viz zmínìné pøímotopy).

Také uvnitø a.s. ÈEZ byly zpracovány informace, které prokazují nepotøebnost nové jaderné 
elektrárny. Ty však byly zatajeny a nahrazeny tendenèními dùkazy o nezbytnosti JE Temelín. 
Pøíkladem mù�e být interní (a pozdìji zapíraná) studie a.s. ÈEZ z èervence 1991, která dokonce 
obsahuje informace, �e do konce roku 2000 lze i bez dostavby JE Temelín zajistit pøebytek výkonu 
1950 MW45.

Za zmínku stojí také podklady, které bìhem roku 1992 zasílali pøedsedové Severozá-
padních elektráren (Tušimice I a II, Prunéøov I a II, Poèerady, Ledvice, Tisová) ekonomickým 
ministrùm. Z jimi nezávisle zpracovaného privatizaèního projektu plyne, �e oproti dostavbì 
JE Temelín, která si vy�ádá zadlu�ení a.s. ÈEZ, lze pøi nejaderné variantì dosáhnout zisku 
30 miliard Kè, ani� by byly ohro�eny dodávky elektøiny. Pro pøípad vyššího rùstu spotøeby 
elektøiny poèítají s rezervou, kterou je rekonstrukce odstavených uhelných blokù o výkonu 
cca 2000 MW na èisté uhelné technologie. Tento postup by byl výraznì levnìjší a rychlejší ne� 



- 13 -

dostavba JE Temelín46.
Mnohé alternativy mohou být bezpeènìjší, perspektivnìjší, ménì devastující a levnìjší 

(viz kapitola na str. 20). Tyto alternativy ale nebyly naší vládou zva�ovány. Naopak, vláda 
oznaèila za rizika26:

  pøebytek odsíøených zdrojù
  snahy o vytváøení trhu s elektøinou
 tlaky v parlamentech a ve vládách na rozbití monopolù v energetice
  podporu decentralizace energetiky
  konkurenèní vlivy a hledání náhradních programù výroby energie
  programy vyu�ití odpadních surovin k výrobì energie
  zájem zahranièních investorù o budování nezávislých zdrojù
  podporu vlády pro lokální zdroje energie a pro diverzifikaci zdrojù
  snahu ÈR vstoupit do EU a pøed vstupem docílit normy EU
 nárùst konkurence jiných zdrojù díky nesprávnému øízení cen uhlí.

A.s. ÈEZ má uzavøeny dlouhodobé kontrakty o vývozu elektøiny do Itálie a Švýcarska. 
Celkem se jedná o 1,5 TWh roènì, tj. výkon cca 250 MW26.

V podkladech pro rozhodnutí vlády se otevøenì píše, �e pøi pøípravì se nepodaøilo 
získat informace o mo�nostech výroby v nezávislých zdrojích. Vláda tedy rozhodla dokonèit 
JE Temelín, ani� si ovìøila jiné mo�nosti výroby (vèetnì nákladù). Pøitom podklady pro vládu 
jen na základì neúplných odhadù vyjmenovávají mo�né nové zdroje o výkonu celkem 3300 a� 
3900 MW†.

Podklady, ze kterých vláda vycházela, obsahovaly celkem 7 scénáøù spotøeby. Dva z nich 
vypracovala a.s. ÈEZ pøímo, pro další dva dodala vstupní informace, ani� by byly kriticky  ovìøeny. 
Ze zbylých tøí scénáøù prokazuje nezbytnost dostavby JE Temelín jen jeden,podle druhého to 
není jisté a podle tøetího Temelín potøeba nebude.

O tom, zda jaderná elektrárna Temelín bude, èi nebude potøeba, rozhoduje do znaèné míry 
energetická koncepce státu. Pøi dobré koncepci lze spotøebu zdrojù energie výraznì sní�it (tak 
to navrhovaly nìkteré zahranièní studie - Svìtová banka, EBRD aj.; viz poznámka na str. 12), pøi 
koncepci špatné nám naopak nebude staèit ani nìkolik Temelínù. Èeské republice jakákoliv kon-

†  Zpráva pro poradu ekonomických ministrù (MPO, leden 1993) uvádí tyto nové zdroje elektøiny:

Tlaková plynárna Ú�ín: 220 MW (zemní plyn)
Palivový kombinát Vøesová: 400 a� 450 MW (zemní plyn)
Chemické závody Litvínov: 50 a� 60 MW (odpady)
Poldi Kladno: 60 a� 300 MW (zemní plyn)
Škoda Plzeò: 150 MW
teplárna Plzeò: 70 a� 187 MW
Škoda Mladá Boleslav: 90 MW (uhlí)
Tranzitní plynovod v Bøeclavi a �íšovì: 50 a� 100 MW (zemní plyn)
Spolana Neratovice: 60 MW
teplárna Karviná: 115 MW (místní uhlí)
teplárna Tøebovice: 61 MW (místní uhlí)
PPC Brno: 100 MW
PPC Praha: 70 MW
Opatovice: 100 MW
ÈEZ: Paroplynový cyklus (PPC) Ledvice: 150 a� 300 MW (zemní plyn)
ÈEZ: Paroplynový cyklus (PPC) Tušimice 1: 300 MW (zemní plyn)
ÈEZ: Paroplynový cyklus (PPC) Tisová: 300 MW (zemní plyn)
ÈEZ: Paroplynový cyklus (PPC) Ostrava: 1000 MW (zemní plyn)
Celkem tedy v minimální variantì 1596 + 1750 (ÈEZ) = 3346 MW,
v maximální variantì 2063 + 1900 (ÈEZ) = 3963 MW.
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cepce bohu�el ji� nìkolik let 
chybí. Dùsledkem jsou pak 
nepromyšlené a zmatené 
kroky vlády.

Ukázkovým pøíkla-
dem je pøed dvìma lety za-
hájený program „ekologi-
zace topení“, který spoèívá 
mj. ve finanèním dotování 
pøechodu na elektrické vytá-
pìní (jednorázová dotace na 
nákup pøímotopu ve výši 
25 000 Kè, cenový tarif pro 
pøímotopnou elektøinu ve 
výši 0,5 Kè/kWh - srovnej 
s výrobními náklady cca 

0,7 Kè/kWh!). Praktickým dopadem tìchto zcela chybných signálù spotøebitelùm je fakt, �e za 
uplynulé tøi roky vzrostl pøíkon pøímotopù ve špièkách a� o 2000 MW. S trochou nadsázky lze 
øíci, �e veškerá kapacita JE Temelín, která mìla být pou�ita na odstavení severoèeských elektráren, 
je ji� nyní blokována na topení†.

Vláda je prý tímto nárùstem spotøeby zaskoèena... Je témìø neuvìøitelné, �e by tr�ní eko-
nomové nìco takového nedokázali pøedvídat. Nabízí se tedy otázka, zda souèasná bezkoncepè-
nost energetiky vedoucí k prudkému rùstu spotøeby není zámìrem vlády obhájit alespoò zpìtnì 
 potøebu dostavby JE Temelín.

Málo lidí si uvìdomuje, �e jaderná elektrárna, její� výstavba stojí mnoho desítek miliard 
korun, nebude slou�it vìènì. Její projektovaná �ivotnost èiní 30 a� 40 let - po této dobì se z ní 
stane nepou�itelná, radioaktivitou zamoøená hora šrotu, kterou je tøeba zlikvidovat. Ale ani 
nepøíliš dlouhá �ivotnost není bezproblémová. O JE Dukovany, která je v provozu teprve 10 
let, Státní úøad pro jadernou bezpeènost v roce 1994 psal, �e: „V porovnání s pøedchozími lety byl 
 zaznamenán zvýšený poèet neplánovaných vynucených odstavení nebo sní�ení výkonu jednotlivých blokù 
v dùsledku dílèích poruch zaøízení a následného zapracování automatik a ochran... Nejèastìjší pøíèinou 
poruch byla vada zaøízení.“ 47

b) náklady na JE Temelín
Oficiální studie vlády, které vycházejí z podkladù a.s. ÈEZ, docházejí k závìru, �e dostavba 

JE Temelín je nejlevnìjším zdrojem elektøiny v ÈR. Tato tvrzení vycházejí ze srovnání nákladù na 
dostavbu JE Temelín a na vybudování nových zdrojù stejného výkonu (rùzné varianty). �ádná ze 
studií však pøímo nesrovnala dostavbu JE Temelín s modernizací a zvýšením výkonu stávajících 
zdrojù, pøípadnì s mo�nostmi programu úspor energie. Na základì zkušenosti ze západních 
zemí se lze domnívat, �e z takového srovnání by JE Temelín jako nejlevnìjší varianta nevyšla.

Ani pøesto však nemusí tato oficiální srovnání odpovídat skuteènosti. Aèkoliv se elektøina 
z Temelína jeví jako nejlevnìjší, je zde mnoho rizik, která mohou situaci zcela obrátit:

†  Podle údajù sekce bilancování elektøiny hlavní správy a.s. ÈEZ je v obdobích mrazù souèasnì vyu�íváno 
jen asi 80 - 90 % tohoto pøíkonu, tedy 1600-1800 MW. Jiné zdroje uvádìjí soubì�nost 70 a� 80 %, a to jen ve 
dnech, kdy prùmìrné denní teploty klesnou pod -15° C (tedy výjimeènì). Pøi prùmìrných teplotách kolem 
nuly je soudobost jen 40 %, tj. okam�itý pøíkon 800 MW.
Pøímotopy tedy znamenají velké kolísání odbìru elektøiny s tím, �e vìtšinu roku jsou topná tìlesa zcela 
mimo provoz. Vyu�ití velkých elektráren (a zejména jaderných), které jsou stavìny pro stabilní provoz 
na plný výkon, je pro takový úèel mimoøádnì nevýhodné a drahé - provozovat velkou elektrárnu o 
výkonu 2000 MW jen krátkou èást roku se ekonomicky nevyplatí. Špièky odbìrù elektøiny proto bývají 
kryty dovozem elektøiny, které vyjdou levnìji, nebo menšími elektrárnami s pru�ným výkonem (plynové 
kogeneraèní jednotky apod.).
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  Nepøedpokládané náklady na provoz: proto�e jde o jedineèný experiment spojení ruského 
reaktoru VVER-1000 se západní technologií, tak jako u ka�dého prototypu lze pøedpokládat, 
�e se objeví potí�e, se kterými se nepoèítalo; jejich odstranìní mù�e stát velké èástky navíc. 
(Nìkdy se proti tomuto tvrzení pou�ívá jako argument finská elektrárna Loviisa,  která 
spojuje sovìtské reaktory VVER-440 s nìmeckými øídícími systémy. Srovnání JE Loviisa 
s JE Temelín je však zavádìjící. Jednak jde o menší reaktory a jsou k dispozici mnohem delší 
zkušenosti s jejich provozem, jednak se poèítalo s propojením dvou rùzných technologií u� 
pøi pøípravì projektu  a nikoliv a� v dobì, kdy byla stavební èást elektrárny témìø hotova. 
Realizace projektu JE Loviisa navíc trvala pøes 11 let.)

  Odhad nákladù na dokonèení a modernizaci stejného reaktoru v Nìmecku 
(JE Stendal A), který byl v podobném stupni rozestavìnosti jako JE Temelín, èinil  
3,7 - 4,5 miliardy DM na jeden reaktor48. U nás mají být tatá� opatøení provedena za pouhé 
2 miliardy DM na obou reaktorech. Buï se tedy nechystají všechna bezpeènostní opatøení 
vy�adovaná v Nìmecku, nebo je souèasný rozpoèet výraznì podhodnocen. (V Nìmecku se 
nakonec rozhodli vzhledem k vysokým nákladùm elektrárnu nedokonèovat).

 Existenci ekonomických rizik dostavby JE Temelín naznaèuje i to, �e velké mezinárod-
ní  banky nebyly ochotny úèastnit se na jeho financování, aèkoliv o to byly po�ádány 
(Svìtová banka, EBRD, Evropská investièní banka, Midlen Montagu)49,50.

  Nespolehlivost provozu: rentabilita jaderné elektrárny závisí pøedevším na vyu�ití 
instalovaného výkonu; JETE mù�e být rentabilní pøi optimálním 80% vyu�ití, ale pøi vyu�ití 
napø. jen na 65% mohou náklady být vyšší ji� o 75 % (zkušenost z Francie)51.

  Nejasné dlouhodobé náklady: mezi nì patøí napøíklad náklady na ulo�ení radioaktivních 
odpadù nebo likvidaci stavby elektrárny po ukonèení �ivotnosti. Ty mohou tvoøit podstatné 
èástky, napøíklad podle ministra Dlouhého se odhadují na 130 miliard korun v prùbìhu 
20 let52. Odhady na vybudování úlo�ištì mohou být ovšem podcenìny: v USA se pùvodnì 
poèítalo se 22 miliardami dolarù, ale dnes se ji� uva�uje o 35 miliardách53.

 Rovnì� cena likvidace elektrárny je velkou neznámou. Pøesto�e je bìhem provozu èást ziskù 
ukládána do tzv. fondu na likvidaci, není zaruèeno, �e èástka byla odhadnuta správnì. 
Napøíklad v USA, kde je více ne� 100 reaktorù, bylo zatím na pøíslušných fondech shro-
má�dìno 13,8 % potøebné èástky, zatímco elektrárny ji� dosáhly 33,6 % plánované �ivotnosti 
(40 let)53a. Proto�e meziroèní nárùst odhadù na likvidaci elektráren èiní 9 % (po odeètení 
inflace), není mo�né je plnì zohlednit a promítnout do ceny elektøiny54.

  Zkušenost západních zemí: státy, které se kdysi rozhodly budovat jaderné elektrárny, od 
nich dnes ustupují pøevá�nì z ekonomických dùvodù. Ve Spojených státech, které mají 
 zdaleka nejvíce jaderných elektráren, ji� 20 let nebyl �ádný nový reaktor objednán, ani� by 
byl kontrakt následnì zrušen55.

  Zkušenosti s firmou Westinghouse: Firma vystavìla v USA celkem 52 reaktorù. Prùmìrné 
pøekroèení pùvodního odhadu nákladù èinilo 420 %, prùmìrné zpo�dìní 5 let (viz Pøíloha 
na str. 26). U posledních 20 dokonèených reaktorù je pøekroèení pùvodnì odhadovaných 
nákladù dokonce 700 %. Westinghouse byl obvinìn øadou spoleèností z nedbalosti,  podvodu 
èi korupce. Soudní spory se týkají zejména nekvalitních parogenerátorù56.

  Podcenìní nákladù na dostavbu se ji� èásteènì projevilo. Souèasná vláda ve svém usne-
sení è. 109 z bøezna 1993 schválila dostavbu dvou blokù elektrárny s tím, �e rozpoèet èinil 
68,8 miliardy Kè. Od té doby se zvýšil o 10 a� 20 miliard korun. Upozornìme zde, �e po-
dle oficiálních studií se dostavba JE Temelín stává ekonomicky nevýhodnou pøi zvýšení 
nákladù o 21 a� 28 miliard korun26.

Rùst nákladù však vedle toho probíhá i skrytì. Názorným pøíkladem mohou být odhady 
rozestavìnosti udávané a.s. ÈEZ. Podle nich byly temelínské reaktory na podzim 1992 dokonèe-
ny z 93 % (stavebnì) a 60 % (technologicky), resp. 60 % a 30 %57. Na jaøe 1995 byla rozestavìnost 
„témìø 100 %“ a 60 %, resp. 80 % a 30 %58. 
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Jinými slovy: po více ne� dvou letech a proinvestování 20 miliard korun je jedinou zmì-
nou pokrok ve výstavbì stavební èásti druhého bloku, tedy z hlediska termínu zahájení provozu 
(první blok, druhý a� o 18 mìsícù pozdìji) nejménì významné èásti elektrárny.

Druhým vysvìtlením tìchto nesrovnalostí by bylo to, �e ÈEZ údaje v roce 1992 zámìrnì 
nadsadil, aby pøesvìdèil vládu, �e stavba je ji� pøed dokonèením a zastavit výstavbu je proto 
nesmyslné. Pro tuto hypotézu hovoøí i další srovnání stupnì rozestavìnosti podle ÈEZ:

28. 2. 1992 - 74 % a 38 %, resp. 45 % a 9 %
28. 5. 1992 - 93 % a 60 %, resp. 60 % a 30 %
Z hlediska proinvestovaných penìz se za 3 mìsíce rozestavìnost zvýšila ze 20 % na 60 %! 

Argumentace ve prospìch dostavby pak mohla být vedena oním známým a tolikrát osvìdèeným 
„u� jsme za polovinou“19 .

c) energetika v Èeské republice
Tím, �e naší energetice vládne monopolní výrobce, je prakticky vylouèena její moderni-

zace (decentralizace, výstavba menších zdrojù, zavádìní úspor, rozvoj alternativních zdrojù). 
Konkrétním pøíkladem negativních dopadù monopolu ÈEZu jsou i „boje“ o dovoz elektøiny. 
Aèkoliv se ji� dva roky nabízí nìkolik firem, �e je schopno nahradit deficit elektøiny v zimním 
období dovozem ze zahranièí, a aèkoliv tyto firmy získaly od Ministerstva prùmyslu licence 
na dovoz, ÈEZ jim v tom doposud úspìšnì brání (neumo�ní jim pøístup do rozvodné sítì). 
Dùsledkem pak je to, �e jsou na zimu spouštìny i staré neodsíøené elektrárny, které ji� kdysi byly 
„definitivnì“ odstaveny (v roce 1996 se jednalo o Tušimice, u dalších neodsíøených elektráren 
ÈEZ odsunul termín jejich koneèného vyøazení).

Udr�ení monopolu je na druhé stranì základním pøedpokladem toho, aby a.s. ÈEZ do-
sahovala stabilnì vysokých ziskù. Tuto podmínku oznaèily finanèní instituce, které posuzovaly 
investièní program a.s. ÈEZ, za základní pøedpoklad úspìšného dokonèení JE Temelín59.

Temelín nejen �e tento monopol vy�aduje, ale také jej na dalších 30 let upevní. V pøí-
padì spuštìní Temelína toti� vláda poèítá s tím, �e bude muset èelit mnoha „rizikùm dostavby 
JE Temelín“, kterými jsou podle jejího názory alternativní zdroje energie aj. (viz str. 13).

O tom, �e je v jejím zájmu udr�et si nad rozvodnou soustavou kontrolu i nadále, svìdèí 
mj. výrok mluvèího a.s. ÈEZ M. Nováka: „Stát by si takové zásahy do chodu naší spoleènosti mìl 
rozmyslet.“60 A jak se k vìci staví vláda? Ministerstvo prùmyslu uva�uje o vyjmutí vyšší rozvodné 
soustavy z a.s. ÈEZ ji� delší dobu. Vìtšina studií pøedpokládá, �e se tak stane a� po zprovoznìní 
jaderné elektrárny Temelín, proto�e, jak ji� bylo uvedeno, dokonèení Temelína je podmínìno 
nemìnnými zisky a.s. ÈEZ60.

V dobì, kdy vláda prosazovala dostavbu JE Temelín, zveøejnila Svìtová banka dokument, 
ze kterého stojí za to ocitovat: „Rozhodnutí o investicích byla zalo�ena na slabé analýze a klonila se 
na stranu velkých projektù, které by uspokojily pøestimulovanou poptávku. Ještì teï investièní projekty 
èasto nepøedstavují nejlevnìjší øešení a jejich finanèní plány jsou nerealistické.“ 61

5. Technické problémy

Pøes všechny zmìny v projektu elektrárny má JE Temelín pou�ívat reaktory sovìtské-
ho typu. Øada expertù (napø. hlavní inspektor CEA, francouzské agentury pro atomovou 
bezpeènost) pochybuje o tom, �e lze provést taková opatøení, která by zlepšila bezpeènost 
Temelína na úroveò západních standardù62.

Aèkoliv zastánci elektrárny èasto odkazují na pøíznivé posudky Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii (MAAE), vedoucí pøedstavitel této instituce Hans Meyer v bøeznu 1994 
oficiálnì popøel, �e by MAAE nìkdy potvrdila mo�nost reaktorù VVER-1000 získat licenci podle 
západních po�adavkù62.

V pøípadì JE Temelín se jedná o experimentální systém, kdy budou poprvé spojeny 
sovìtské a americké technologie. Jedinou další jadernou elektrárnou, která kombinuje ruské 
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†  Systém Westinghouse selhal v 52 % ze 49 694 zkoušek, zpráva NII (Nuclear Instalation Inspectorate) 
pøesto oznaèuje jeho spolehlivost za „uspokojivou“ a nevy�aduje provedení dalších testù. Cílem testù 
bylo vyzkoušet reakci systému pøi simulaci 11 rùzných nehod, z nich� ka�dá mìla 5000 variant. Jedna ze 
simulovaných nehod byla zkoušena pouze 69-krát, pøièem� ve všech pøípadech systém selhal. Zpráva NII 
dochází k závìru, �e 90 % chyb bylo zpùsobeno závadou na testovacím zaøízení. NII dále tvrdí, �e program 
není tøeba znovu kontrolovat, proto�e je doplnìn o sekundární systém ochrany, který je slo�en 
z ji� osvìdèených metod ochrany reaktoru. Britští odborníci se shodují v tom, �e bezpeènostní programy by 
mìly být co nejkratší a nejjednodušší. Musí být také mo�no podrobit je numerické analýze. Bohu�el, zatímco 
vojenské pøedpisy takový standard pøímo vy�adují, komerèní normy tak pøísné nejsou. Pøitom se jedná o 
zaøízení mimoøádnì dùle�ité, srovnatelné s nejvýznamnìjšími vojenskými systémy. Zdroje: Computer Weekly, 
21. a 28. 10. 1993; New Scientist, 6. 11. 1993; otevøený dopis British Computer Society, Swindon, 7. 1. 1993; 
Computer Weekly, 28. 10. 1993.

†† Na JETE jsou sice dva systémy (Primary Reactor Protection a Diverse Protection System), ale oba jsou 
zalo�eny na poèítaèových programech a mikroprocesorech. By� se liší odlišnou architekturou, hardware, 
integrovanými obvody i programovacími jazyky, klasický systém (èistì hardwarový, resp. analogový) tam 
instalován není. V �ádném pøípadì tedy nelze mluvit o diverzitì ochranných systémù, proto�e oba nezávislé 
systémy by mìly vycházet z odlišných koncepcí (napø. kombinace software a hardware). Zdroj: dopis 
Westinghouse (Branko Svaljek) SMORu, 7. 8. 1995, znaèka WT-95-0068.

a západní technologie, je JE Loviisa ve Finsku, kde se ale jednalo o menší typ reaktorù 
(VVER-440) a o bezpeènostní systém firmy Siemens a kde realizace projektu trvala pøes 11 let 
(u nás, kde je situace slo�itìjší kvùli rozestavìnosti elektrárny, mìl projekt hotov za necelé 2 roky!)63. 
Není bez zajímavosti, �e Finové zaèátkem 80. let zva�ovali nákup reaktorù temelínského typu 
(VVER-1000), avšak z bezpeènostních a technických dùvodù se rozhodli od zámìru ustoupit64.

Bezpeènostní zaøízení, které nám Westinghouse nabízí, je nový a ve svìtì nevyzkoušený 
systém. Jedinou elektrárnou, kde byl uplatnìn, je Sizewell-B ve Velké Británii. Britští experti 
však o spolehlivosti systému vyjádøili pochybnosti. Softwarový program, který je dlouhý pøes 
200 000 øádek a provádí jej 300 mikroprocesorù, toti� prakticky nelze vyzkoušet. V�dy hrozí 
nebezpeèí, �e v programu je ukrytá chyba, která se projeví teprve za urèitých okolností. I mnohem 
kratší programy, pou�ívané v Kanadì, ji� zpùsobily vá�né nehody (napøíklad roztr�ení potrubí 
reaktoru Bruce-A v lednu 1990)65. Pochyby britských expertù potvrdily simulace a testy vykonané 
firmou Rolls-Royce v roce 1993, bìhem kterých systém selhal v 52 % pøípadù†.

Proto bude automatizovaný systém øízení Westinghouse ve Velké Británii instalován spolu 
s klasickými zaøízeními. U nás má ale fungovat sám o sobì, proto�e v rozestavìné elektrárnì ji� 
není pro oba systémy prostor††.

JETE tak pøedstavuje zkušební prototyp, jediný svého druhu na svìtì. Jeho úspìch 
má podle slov øeditele Westinghouse zajistit jeho firmì další zakázky ve východní Evropì68. 
Neúspìch (selhání) zaøízení by firmu nestálo témìø nic (snad jen to, �e by pøestala podnikat 
v jaderném prùmyslu - ten jí pøináší ménì ne� 10 % ziskù), pro nás by však mohl znamenat kro-
mì utrpení a smrti mnoha lidí také neobyvatelnost støední Evropy po dobu mnoha staletí. Firma 
Westinghouse ji� pøedem odmítá zodpovìdnost za jakékoliv škody zpùsobené havárií68.

Doposud nebyla zpracována pravdìpodobnostní bezpeènostní analýza projektu (PSA), 
která je na Západì nutnou podmínkou pro schválení elektrárny69.

I kdyby se však podaøilo dosáhnout západního standardu, neznamená to vítìzství. Ka-
�dé zaøízení mù�e selhat, zejména kdy� je ovládá èlovìk. I západní elektrárny mají s bezpeè-
ností velké potí�e, napøíklad ve Francii kde je pravdìpodobnost vá�né havárie nìkolik procent 
(toto varování je ve zprávì Pierra Tanguyho, vrchního inspektora pro jadernou bezpeènost ve 
Francii70).

Jedním z nejvìtších problémù, se kterým se západní jaderné elektrárny potýkají, jsou 
drobné praskliny v reaktorech - byly objeveny teprve v roce 1995, avšak ji� pøedbì�né prohlíd-
ky zjistily, �e jsou jimi zasa�eny desítky reaktorù ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Švédsku a USA. 
 Kromì rizika havárie pøedstavuje tento neèekaný problém i znaènou finanèní zátì� - odhaduje 
se, �e náklady na opravy budou jen ve Francii stát nìkolik miliard dolarù71.

Dalšími technickými nedostatky projektu JE Temelín, na které upozoròují mezinárodní 



                    - 
18 -    

†  Mezi jiným zpráva té� konstatuje, �e:
- nebyl zpracován celkový program zajištìní jakosti JE Temelín a mnohé z podstatných podpùrných 
  postupù tohoto programu,
- existující programy zajištìní jakosti je potøebné rozšíøit tak, aby obsahovaly prvky celkového programu      
  zajištìní jakosti,
- zpracované programy nemají na dostateèné úrovni rozpracován zpùsob provádìní kontroly jakosti a její  
  cíle, pøípadnì tyto postupy, nejsou na úrovni mezinárodních norem,
- u investora neexistuje �ádný systém provìøování skuteèného stavu jakosti vybraných zaøízení; existence 
  tohoto kontrolního programu nebyla zjištìna ani u �ádné jiné organizace úèastnící se výstavby,
- skladování materiálù a zaøízení dodaných na stavbu a majících vliv na jadernou bezpeènost není na 
  stavbì na �ádoucí úrovni,
- dokumentace pøedlo�ená bìhem provìrky byla oznaèena za málo pøehlednou, neúplnou, s nedostateènì 
  dolo�enými výsledky; mise doporuèila více snahy v dolo�ení platnosti domnìnek v nìkterých èástech   
  dokumentace.

odborné týmy (MAAE - Mezinárodní agentura pro atomovou energii - PRE-OSART 1990 a 1992; 
Halliburton NUS 1992), jsou mj. (následující body jsou pøevzaty z72,73,49):
  Kladný koeficient reaktivity za urèitých pracovních podmínek. Jedná se o podobný 

 nedostatek, jaký zapøíèinil napø. havárii v Èernobylu. Aèkoliv je v tomto pøípadì princip 
reaktoru jiný, pøíèina havárie mù�e být tedy stejná. Závada je zpùsobena projektovou  chybou 
v aktivní zónì a má být odstranìna úpravami podle firmy Westinghouse.

 Malá reaktorová nádoba. Reaktorová nádoba je vzhledem k plánovanému tepelnému 
 výkonu pøíliš malá (prùmìr 4,5 metru). Stínìní vodou, které chrání stìnu reaktoru pøed 
intenzivním neutronovým ozaøováním, je proto slabší ne� u západních reaktorù stejného 
výkonu.  Výsledkem je rychlejší køehnutí oceli a tím zvýšené riziko prasknutí nádoby reak-
toru.  Navrhované øešení - tepelné �íhání - problém pøíliš neøeší, proto�e �íháním zotavená 
ocel je k dalšímu ozaøování ještì citlivìjší.

  Nedostateèná po�ární bezpeènost. Øešení spoèívá ve výmìnì kabelù za odolnìjší. 
Firma Westinghouse navíc po�aduje, aby kabely byly vedeny v nìkolika nezávislých 
trasách. To si mù�e vynutit mj. prora�ení nových otvorù v kontejnmentu, co� sní�í jeho 
tìsnost.

 Nespolehlivé parogenerátory. Ty jsou z hlediska bezpeènosti velmi citlivým místem,  proto�e 
pøedstavují místo pravdìpodobného úniku radioaktivity z uzavøeného okruhu chlazení 
 reaktoru. Ze 64 parogenerátorù pro reaktory VVER-1000 instalovaných ve východní Evropì 
jich muselo být 35 pøedèasnì vymìnìno kvùli netìsnostem74. Zde je ovšem tøeba doplnit, 
�e parogenerátory pro JE Temelín jsou vyrábìny ve Vítkovicích jinou technologií, která by 
mìla jejich spolehlivost zvýšit.

 Málo odolný kontejnment. Tato �elezo-betonová obálka vytváøí nad reaktorem  hermetický 
štít, který má jednak zadr�et pøípadné úniky radioaktivity, jednak brání reaktor pøed vlivy 
zvenèí. Kontejnment JE Temelín je pouze jednoduchý a neodpovídá souèasnému stavu vìdy 
a techniky (dvojitý kontejnment, aktivní i pasivní chlazení). Kontejnment JE Temelín vydr�í 
podle projektu pád tìlesa o rychlosti zvuku a hmotnosti 10 tun, zatímco bì�né vojenské 
stíhaèky mají hmotnost vyšší (kolem 12 tun), nemluvì o mo�nosti exploze jejich munice.

Vedle technických nedostatkù kritizuje audit Halliburton NUS ze srpna 199275 také øíze-
ní celé stavby: špatné vedení, nedostateèná dokumentace, nedostateèný program pro zajištìní 
jakosti a spolehlivosti dodávek†. Aèkoliv v bøeznu 1994 a.s. ÈEZ v Kongresu USA tvrdí, �e veš-
keré nedostatky byly odstranìny, zpráva Státního úøadu pro jadernou bezpeènost ve stejném 
období konstatuje opak. Za špatnou kvalitu stavebních prací udìlil SÚJB nejménì dvì pokuty. 
(Pro opakované nedodr�ování naøízení a po�adavkù na èistotu prací pøerušil SÚJB montá� 
jednoho zaøízení. Proto�e bylo pozdìji zjištìno pokraèování ve výstavbì, ani� došlo k nápravì 
chyb, udìlil SÚJB a.s. ÈEZ pokutu 500 000 korun. Ve druhém pøípadì se ztratily dokumenty 
o zárukách kvality, které mìli vlastnit in�enýøi a architekti pracující na stavbì.76)

O kvalitì stavby vypovídá i pøíhoda z 10. øíjna 1991. Pøi betoná�i šachty reaktoru bylo 
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pou�ito 15 m3 betonové smìsi, do které nebyl pøidán cement! Pro její odstranìní bylo nutno 
vypálit 5 otvorù do bazénu na vyhoøelé palivo, které tak narušily jeho spolehlivost. Pøíèinou byla 
chyba v programu øídícího poèítaèe a to, �e nikdo ze zodpovìdných pracovníkù nezkontroloval 
dodací list pøed pou�itím betonu77. Podobných pøíkladù laxního pøístupu k bezpeènosti a kvalitì 
stavby byly zaznamenány desítky a otázkou zùstává, kolik jich zùstalo neodhaleno...

Na základì uvedených skuteèností pova�ujeme JE Temelín za zbyteènou, drahou 
a nebezpeènou. Její výstavba by se proto mìla co nejdøíve zastavit.
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Èím budeme svítit?
Èeská republika se mù�e obejít bez JE Temelín. Dokazuje to øada studií (viz poznámka pod 

èarou, str. 12). Také to, �e velké mezinárodní banky (Svìtová banka, EBRD, Evropská investièní 
banka) odmítly poskytnout pùjèku z dùvodù nepotøebnosti JE Temelín nebo pøíliš vysokého 
rizika, zpochybòuje ekonomickou výhodnost celého projektu.

Èeská republika má øadu jiných a levnìjších mo�ností, jak pokrýt spotøebu elektøiny. 
Patøí sem:

a) úspory
Èeská republiky spotøebovává v porovnání se zemìmi EU na jednotku HDP 

(hrubý domácí produkt) dvojnásobek elektøiny. Je to dáno jednak nevhodnou orientací výroby 
(tì�ký a energeticky nároèný prùmysl), jednak zastaralými technologiemi.

Podle studie SEVEn lze u nás modernizací výrobních zaøízení uspoøit pøes 50 
% souèasné spotøeby elektøiny (22 
TWh), tj. výkon asi 5000 MW†; eko-
nomicky výhodné je uspoøit 32 % 
(13,5 TWh), tj. 3200 MW.

Ze studie firmy Tractebel vy-
plývá, �e v Èeské republice je do roku 
2010 ekonomicky mo�né uspoøit 3000 
MW, reálnì pak 1200 MW80. Podobné 
odhady obsahují také další studie 
(Svìtová banka, EBRD aj.)81.

Na druhé stranì stojí studie, kte-
rou pro a.s. ÈEZ vypracovala kanadská 
firma Ontario Hydro. Podle ní lze v ÈR 
uspoøit jen asi 270 MW82. Zde je tøeba 
upozornit na dvì skuteènosti: firma 
Ontario Hydro patøí mezi nejvìtší pro-

vozovatele jaderných elektráren na svìtì (20 reaktorù o výkonu 15 000 MW83). Kanada je zemí 
s druhou nejvyšší spotøebou elektrické energie na osobu na svìtì. Spolu s Norskem si to mù�e 
èásteènì dovolit, na rozdíl od nás má toti� dostatek relativnì èistých zdrojù elektøiny.

b) nezávislí výrobci
Do roku 2000 nabízí nìkolik nezávislých výrobcù uvolnìné nebo nové kapacity pro výrobu 

elektøiny. Celkem se jedná o výkon 3300 a� 3900 MW (viz poznámka pod èarou, str. 13). Rozvoji 
nezávislých výrobcù však stojí v cestì monopolní chování ÈEZu.

c) kombinovaná výroba
Instalací turbín do existujících výtopen v nich lze kromì tepla vyrábìt i elektøinu. Pokud 

bychom takto vyu�ili výtopny v Èeské republice, mù�eme získat - bez budování nového zdroje 
- v pásmu nad 5 MW výkon navíc kolem 1300 MW (6,8 TWh)84. Dalších asi 2000 MW lze získat 
v pásmu 1 a� 5 MW, nevyu�itý potenciál tedy pøedstavuje  celkem 3000 a� 3500 MW  elektøiny.

†  Zmínìná publikace (SEVEn - jaderná energie a úspory, Praha, leden 1993) uvádí následující: 
 Spotøeba elektøiny v ÈR v roce 1991 èinila 42,5 TWh. Pro vyèíslení mo�nosti úspor bylo vybráno nìkolik 

rozhodujících oblastí. Jednalo se o nejvyšší teoreticky dosa�itelný potenciál pøi vyu�ití bì�nì dostupných 
technologií, který byl pro naše podmínky diskutován a obvykle byla pøijata jako konzervativní odhad úspor 
spodní hranice mo�ného rozpìtí. Jednalo se o elektrické pece (5,42 TWh), pohony elektromotory (10,63 
TWh), osvìtlení (1,70 TWh), elektrospotøebièe v domácnostech (4,25 TWh) a elektrolýza s metalurgií (0,22 
TWh). Celkový potenciál úspor tak pøedstavuje 22,22 TWh, tj. 52 % spotøeby z roku 1991.
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V  souèasné dobì se teplo 
vyrábìné v ÈR ve všech energe-
tických výrobnách vyu�ívá pro 
výrobu elektøiny jen asi ze 7 %. 
Ve svìtì je ovšem bì�ný podíl 
40 a� 70 %. Zástupci tepláren-
ství tvrdí, �e dosa�ením tìchto 
ve svìtì obvyklých hodnot 
by èeské teplárenství mohlo 
do 5 a� 10 let nabídnout cca 
20 000 MW elektrického vý-
konu! Tuto úvahu potvrdil i 
pøedseda Sdru�ení pro centra-
lizované zásobování teplem85.

d) malé vodní elek-
trárny
Jedná se o malé turbíny umístìné na øekách a potocích, pro které není tøeba budovat �ádné 

pøehrady. Pøed 2. svìtovou válkou jich na území Èeské republiky existovalo pøes 10 000 o celkovém 
výkonu 400 MW elektøiny, dnes jich jsou jen desítky. Obnovou a rekonstrukcí bývalých vodních 
elektráren mù�eme s vyu�itím moderních technologií získat a� dvojnásobek jejich tehdejšího 
výkonu, tj. 800 MW elektøiny86.

f) vìtrné elektrárny
Ekonomicky vyu�itelný výkon v Èeské republice je odhadován na 300 a� 600 MW elektøiny, 

vyu�itelná kapacita èiní 0,7 a� 2,1 TWh (2000 a� 3000 hodin roènì)26.

g) biomasa
Získávání energie z biomasy spoèívá ve výrobì plynu z hnoje a organických odpadkù 

(zejména rostlinných zbytkù). Spalováním bioplynu vyrobeného z hnoje vznikajícího pøi chovu 
hovìzího skotu lze u nás získat asi 3 TWh (300 MW) elektøiny.

Další mo�ností je pìstování biomasy pro energetické úèely (sláma, seno, døeviny) na 
plochách v zemìdìlství nevyu�ívaných. Také zde se vyu�itelný potenciál pohybuje ve stovkách 
MW elektøiny.

h) decentralizace
I samotná orientace energetiky na menší a decentralizované zdroje elektøiny by sní�ila 

ztráty zpùsobené jejím vedením na velké vzdálenosti. Ty dnes dosahují 8 % veškeré výroby87. 
Sní�ením ztrát na 4 % bychom ušetøili výkon 400 MW elektøiny.

i) zvýšení úèinnosti
Zvýšením úèinnosti existujících tepelných elektráren z dnešních 34,5 % na 37 % by zvýšilo 

jejich kapacitu o 2,5 %, tj. o výkon asi 250 MW88.

Tyto zdroje nejen�e mnohokrát pøevyšují kapacitu Temelína, ale v lepším pøípadì dokonce i 
naši celkovou dnešní spotøebu. Mo�nosti tedy máme. Zùstává jen na nás, do èeho se  rozhodneme 
investovat a jakou si tak vytvoøíme budoucnost.
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Jaderná energetika a globální oteplování
Globální oteplování je jedním z hlavních ekologických problémù, které ohro�ují pøe�ití na 

Zemi. Pøíèinou je zesilování pøirozeného skleníkového efektu vlivem plynù, které lidstvo uvo-
lòuje svou prùmyslovou èinností: jedná se zejména o oxid uhlièitý, oxid dusný, metan a freony.

Stovky expertù sdru�ených pod OSN dospìly k závìru, �e ji� souèasné mno�ství tìch-
to plynù v atmosféøe zpùsobí zvýšení prùmìrné teploty o 1,5 a� 4,5 °C bìhem pøíštího století. 
Následky mohou být katastrofální: posun podnebných pásem tempem, kterému se rostliny 
nedoká�í pøizpùsobit, rozšíøení pouští, zvýšení moøské hladiny a znièení pobøe�ních ekosystémù, 
nedostatek vody ve vnitrozemí, dramatické sní�ení produkce potravin...

Nejhorší ale je, �e prùmysl do atmosféry chrlí stále více a více skleníkových plynù. Pøitom 
je dokázáno, �e alespoò k udr�ení souèasné úrovnì oteplení je potøeba okam�itì sní�it emise 
oxidu uhlièitého o 60 %, oxidu uhelného o 80 % a freonù o 100 %.

Globální oteplování však všechny nedìsí - nìkteøí je pova�ují za spásu. Pøedevším jader-
nému prùmyslu slou�í jako dùle�itý argument pro o�ivení ji� odumírajících programù rozvoje. 
Spalování fosilních paliv je toti� jednou z hlavních pøíèin oteplování, a oni mohou nabídnout 
 alternativu.

Myšlenka je to jistì lákavá - v�dy� jaderné reaktory nespalují fosilní paliva, a proto jsou 
z hlediska oteplování „èistým“ zdrojem elektøiny. Zamysleme se však nad touto myšlenkou 
 podrobnìji a uva�ujme následovnì:

Pøedstavme si, �e do roku 2025 chceme nahradit všechny elektrárny spalující uhlí 
(to má ze všech fosilních paliv nejvyšší emise CO2 na jednotku získané energie) jadernými 
reaktory. Pøedpokládejme pøitom, �e jaderná energie bude velmi levná (5 centù/kWh oproti 

dnešním 10 a� 13 centùm/kWh), 
�e jadernou elektrárnu lze posta-
vit pomìrnì rychle (1000 MWe 
za 6 let) a �e se podaøilo vyøešit 
všechny problémy s ní spojené 
(bezpeènost, likvidace radioak-
tivních odpadù atd.). Jaké jsou 
konkrétní dùsledky této strategie?

Do roku 2025 bychom mu-
seli vybudovat více ne� 5000 
 nových elektráren o výkonu 
1000 MWe, co� znamená jednu za 
2,5 dne. Náklady na výstavbu by 
dosáhly 144 miliard USD roènì 
a na provoz dalších 525 miliard. 
Bylo by nutno zvýšit dnešní svì-
tovou kapacitu jaderných elektrá-
ren 18-krát, z toho v rozvojových 
zemích 155-krát (jen v Latinské 
Americe by muselo být více reak-
torù, ne� má dnes celý svìt dohro-
mady). Obrázek 8 ukazuje roz-
lo�ení jaderných elektráren dnes a 
v pøípadì realizace uva�ované stra-
tegie (ka�dý bod symbolizuje  deset 
 reaktorù o výkonu 1000 MWe). 
Pøesto, �e takový scénáø je prak-
ticky neproveditelný, pøinesl by 
nám zpomalení oteplování jen o 
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5 a� 10 %†. Je tedy zøejmé, �e jaderná energetika problém globálního oteplování neøeší89,90.
Na základì výše citované úvahy pak ameriètí odborníci porovnávali dvì rùzné strategie 

rozvoje energetiky - rozšíøení jaderných elektráren a zvyšování úèinnosti. Ukázalo se, �e druhá 
cesta - cesta úspor - je z hlediska omezení emisí CO2 zhruba sedmkrát efektivnìjší ne� rozvoj 
jaderné energetiky90. Investice do jaderných elektráren tedy nejen�e nejsou øešením, ale naopak 
ubírají finance tam, kde by se daly vyu�ít mnohem efektivnìji.

†  Výroba elektøiny se na celosvìtových emisích CO2 podílí asi ze 20 %. Proto�e globální oteplování zpùsobují 
kromì CO2 také nìkteré další plyny (metan, freony aj.), všechny elektrárny pøispívají k oteplení jen z 10 %.

Jaderná energetika, 
ekologická krize a spoleènost

Záva�nost problémù spojených s vyu�ívaním jaderné energie není mo�né plnì pochopit, 
nevztáhneme-li je k situaci, v ní� se nalézají pøíroda a spoleènost jako takové.

Zemi postihla globální ekologická krize. Globálnì se otepluje, jemná ozonová vrstva je 
vá�nì ohro�ena, dennì vyhyne nìkolik biologických druhù, pralesy ubývají závratným tempem, 
ubývá i obdìlavatelné pùdy a souèasnì se ve velkém šíøí pouštì, narùstá chemické zneèištìní 
pùdy, vody, ovzduší, zmaròují se jedineèné zásoby neobnovitelných surovin. Jaderná energetika 
pøispívá k tìmto projevùm ekologické krize napø. tísíci tunami radioaktivních odpadù, s nimi� si 
nikdo neví rady, elektrárnami, které hyzdí krajinu, zamoøují prostøedí ve svém okolí a ohro�ují 
celé zemì stále pøítomnou mo�ností havárie.

Ekologická krize s tìmito neradostnými projevy nevznikla sama od sebe; má své jasné 
pøíèiny. Na stranì jedné je to celková orientace prùmyslové civilizace na tzv. rozvoj vyjadøovaný 
jako ekonomický rùst. Z povahy organizace prùmyslové ekonomiky vyplývá, �e nemù�e rùst 
jinak ne� na úkor pøírody. S tím na stranì druhé korespondují dnes pøevládající nezodpovìdné 
�ivotní zpùsoby, jejich� charakteristickým rysem je snaha o zvyšování osobního hmotného bla-
hobytu provázená zbyteènou nadspotøebou a otøesným plýtváním. Jaderná energetika v lidech, 
dokud o ní nejsou dostateènì informováni, pomáhá udr�ovat mylný názor, �e smìøování naší 
civilizace je vhodné, nebo pøinejmenším pøijatelné.

Navíc jaderná energetika omezuje svobodu lidí, nebo� podkopává jejich právo ovlivòovat 
rozhodování o osudech svých obcí. Jaderná energetika tak oslabuje dùvìru v demokracii. Jaderná 
elektrárna jako cizorodý prvek brzy pronikne do �ivotù všech obyvatel svého okolí. U� výstavba 
reaktorù vy�aduje násilné zásahy centrální moci proti místním obcím. Elektrárna se záhy stane 
zdaleka nejvìtším zamìstnavatelem v kraji a prakticky rozhoduje o jeho dalším vývoji, nebo� je 
tu nejmocnìjším subjektem. Zasahuje do dìní ekonomického, kulturního a politického - na JE 
 Temelín ji� dnes finanènì závisí celá øada jihoèeských škol, sportovních klubù, muzeí, knihoven, 
divadel... Centralizovaný a velmi slo�itý mamutí provoz mù�e svým selháním, které nikdy nelze 
vylouèit, pøivodit nepøedstavitelné následky. Proto je nutné nejen k jeho prosazení, o èem� jsme 
se ji� zmínili, ale i k jeho ochranì udr�ovat mohutný bezpeènostní aparát.

V tom mù�eme hledat vysvìtlení, proè angliètí sociologové zjistili, �e oblasti v okolí 
 jaderných elektráren pøedstavují v Británii ostrùvky totalitního myšlení13.

Temelín má podle projektu doslou�it nejpozdìji v roce 2020. Odhady nákladù na likvi-
daci elektrárny a ulo�ení vyhoøelého paliva ji� dnes èiní 130 miliard korun. Dojde-li k jeho 
zprovoznìní, bude tedy generace pøicházející právì nyní na svìt nucena vynalo�it obrovské 
prostøedky na likvidaci a ulo�ení radioaktivního monstra, které nejen�e bude ji� v onu dobu zhola 
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zbyteèné, ale u� v dobì svého vzniku mìlo po všech stránkách prùkaznì vhodnìjší  alternativy.
Chceme-li se dopracovat ke spoleènosti respektující pøirozené pøírodní limity - a jinou 

mo�nost vpravdì ani nemáme - je tøeba odmítnou nejen Temelín, ale co nejrychleji odepsat 
jadernou energii jako takovou. Energetika v ekologické spoleènosti se neøídí krátkozrakými 
zájmy ziskuchtivého prùmyslu, nýbr� limity pøírody; v potaz bere té� dopady na pøíští generace. 
Diskuse o Temelínu je tak i diskusí o volbì mezi odpovìdným pøístupem ke svìtu a pøístupem 
bezohledným.
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Pøekroèení rozpoètu a zpo�dìní proti plánu pøi výstavbì 53 reaktorù dodaných firmou 
Westinghouse v USA (ceny jsou v milionech dolarù).

Pøíloha: Statistika reaktorù 
dodaných firmou Westinghouse

elektrárna pùvodní odhad koneèná cena zvýšení o % skluz (roky a mìsíce)

Farley 1  163,5 666,2 307,46 2 8
Farley 2  183,0 803,4 339,02 4 3
Robinson 2  75,0 76,4 1,87 0 8
Shearon Harris  934,6 3816,4 308,35 10 2
Braidwood 1  501,4 3265,6 551,30 8 1
Braidwood 2  446,5 1882,3 321,57 7 10
Byron 1  400,0 2558,4 539,60 6 6
Byron 2  350,0 1981,2 466,06 7 6
Zion 1  164,0 276,4 68,54 1 8
Zion 2  153,0 274,6 79,48 0 7
Haddam Neck  94,3 109,3 15,91 0 3
Indian Point 2  134,8 212,0 57,27 4 4
Catawba 1  317,4 1917,0 503,97 6 3
Catawba 2  317,4 1623,0 411,34 6 5
McGuire 1  358,4 919,0 156,42 6 1
McGuire 2  358,4 1083,0 202,18 8 4
Beaver Valley 1  150,0 605,6 303,73 3 3
Beaver Valley 2  295,9 4544,3 1435,76 8 8
Turkey Point 3  141,7 110,3 -22,16 2 3
Turkey Point 4  141,7 106,2 -25,05 3 0
Vogtle 1  570,1 4435,0 677,93  7 2
Vogtle 2  543,0 4435,0 716,76 5 0
S, Texas 1  552,4 4070,0 636,78  5 5
S, Texas 2  552,4 4070,0 636,78 4 0
Cook 1  235,0 536,0 128,09 3 4
Cook 2  235,0 439,0 86,81 6 3
Seabrook  608,0 6400,0 952,63 11 0
Indian Point 3  156,1 400,0 156,25 5 0
Millstone 3  641,7 3825,0 496,07 6 11
Prairie Is 1  92,6 142,5 53,89 1 7
Prairie Is 2  184,9 102,3 -44,67 1 7
Diablo Canyon 1  153,6 3315,5 2058,53 11 6
Diablo Canyon 2  150,5 2727,8 1712,49 11 6
Trojan  195,6 448,4 129,24 1 5
Salem 1  138,9 1701,0 1124,62 4 1
Salem 2  127,6 1701,0 1233,07 7 5
Ginna  80,3 64,9 -19,18 1 1
Summer  234,0 1283,0 448,29 7 0
San Onofre 1  101,0 98,5 -2,48 0 7
Sequoyah 1  321,9 1659,0 415,38 7 10
Sequoyah 2  321,9 1659,0 415,38 8 8
Comanche Peak 1  355,0 5500,0 1449,30  10 0
Comanche Peak 2  355,0 5500,0 1449,30 11 0
Callaway  839,0 3070,0 265,91 4 6
North Anna 1  184,5 785,0 325,47 4 3
North Anna 2  184,5 542,0 193,77 5 8
Surry 1  130,0 251,1 93,15 1 9
Surry 2  108,0 148,9 37,87 1 2
Point Beach   161,3 160,6 -1,14 0 8
Point Beach   254,3 154,3 0,00 1 6
Kewaunee  83,0 201,0 142,17 2 0
Watts Bar I  583,3 7000,0 1200,00 23 0
Wolf Creek  782,3 2992,4 282,51 4 5
Yankee  55,5 52,4 -5,59 0 6

Prùmìrné pøekroèení rozpoètu 430%
Prùmìrný skluz 5,3 rokù

Zdroje: US Dept. of Energy/Energy Information Agency - DOE/EIA-0473(88) “Nuclear Power Plant Construction Activity 1988”; U.S. 
Atomic Energy Commission, “The Nuclear Industry: 1974,” (1974), Table 1-1, Central Station Nuclear Plants, pp. 
8-12.; U.S. Nuclear Regulatory Commission, Licensed Operating Reactors, Status Summary Report Data Through 12/31/92”(“The Gray 
Book”), February 1993; Kathi Miller, Texas Utilities Electric Company spokesperson, cited in “Nucleonics Week,” August 19, 1993, p. 
14.; Seth Sulman, “Portrait of a Dinosaur,” in “Nature,” November 22, 1990, pp. 362-363.; Komanoff Energy Associates (KEA) Nuclear 
Plant Capital Cost Database; Prepared Testimony of Charles Komanoff before the Nuclear Regulatory Commission: In the Matter of 
Georgia Power Company (Vogtle Nuclear Units 1 and 2), Docket Numbers 50-424 and 50-425, 1976, p. 3, citing Georgia Power Co. 
projections as of late 1975; Direct Testimony and Exhibits of Charles Komanoff on behalf of Texas Public Utility Counsel, before the 
Texas Public Utility Commission, 1988, p. 6.; WISE News Communique issue #444, December 15, 1995.



Hnutí DUHA - Pøátelé Zemì ÈR
Ka�dý ví, �e pøíroda je ohro�ena: 

ozonová díra, toxické odpady, havárie 
tankerù, vymírající druhy, usychající lesy, 
zmìny klimatu, smog, nièení krajiny - takový 
seznam by byl dlouhý. Tì�ko bychom také 
asi hledali nìkoho, komu by nezále�elo na 
tom, jak bude vypadat pøíroda a krajina, 
kterou odká�eme našim dìtem a vnouèatùm. 
Pro nás pro všechny je potøeba, aby pøírodu 
nìkdo bránil pøed dalším nièením a aktivnì jí 
pomáhal zotavovat se. Právì toto je posláním 
Hnutí DUHA, zástupce Èeské republiky v 
jedné z nejvlivnìjších svìtových ekologických 
organizací Pøátelé Zemì (Friends of the Earth).

Hnutí DUHA zalo�ila skupina studentù 
v Brnì krátce pøed listopadem 1989. Od té 
doby se rozvinulo v organizaci, na její� èinnosti 
se podílejí stovky lidí, øada místních skupin 
a národní centrum (sídlí v Brnì a malou èástí 
v Praze) s tuctem zamìstnancù.

Podle sociologických prùzkumù je 
dnes Hnutí DUHA nejznámìjší ekologickou 
organizací v Èeské republice.

Systematicky se vìnujeme tématùm, 
která mají zásadní vliv na ekologickou situaci 
v naší zemi: energetice, lesnictví, tì�bì 
nerostných surovin, dopravì.

Podporujeme obce v okolí Mokrska 
a mìsteèko Kašperské Hory proti zlato-
kopeckým plánùm zahranièních tì�aøských 
gigantù. Napomáháme pøechodu našeho 
lesnictví od monokultur k pøirozené druhové 
skladbì lesù (vysadili jsme ji� tisíce sazenièek 
listnáèù místnì odpovídajících druhù). 

Sna�íme se zastavit dostavbu ne-
bezpeèné elektrárny v Temelínì, propa-
gujeme úspory energie (prakticky jsme je 
pøedvedli ji� v nìkolika stovkách budov). 
Hájíme veøejnou dopravu pøed rušením 
a vystupujeme proti budování nových dálnic.

Mezi naše dosavadní úspìchy patøí 
významný podíl na prosazení pøísného zákona 
na ochranu ozonosféry, vítìzství v soudním 
sporu s pøedsedou pøedstavenstva ÈEZ a.s. 
ing. Jiøím Karasem pro poškození dobrého 
jména naší organizace, zamezení tì�bì døeva 

v jesenických pøírodních rezervacích, podíl na 
zrušení zámìru stavìt dálnici D3 z Prahy do 
ji�ních Èech èi zamítnutí povolení prùzkumu 
zlata v Mokrsku nadnárodnímu gigantu 
RTZ-CRA.

Zpùsoby práce Hnutí DUHA sahají 
od spolupráce s místními obèanskými 
iniciativami a obecními zastupitelstvy, pøes 
psaní odborných materiálù, jednání s politiky 
a státními úøady, poskytování právní pomoci a 
programy pro školy, a� po veøejná vystoupení 
a nenásilné pøímé akce (poøádané pouze za 
mimoøádných okolností).

Hnutí DUHA vydává øadu materiálù. 
Zvláštní postavení mezi nimi zaujímá mìsíèník 
Poslední generace. Pøispívají do nìj pøední 
myslitelé ekologického hnutí, zprostøedkuje 
kontakt se svìtovým dìním. Své ètenáøe 
si našel i mezi významnými osobnostmi 
kulturního a politického �ivota na území 
celého døívìjšího Èeskoslovenska.

Pøijetí Hnutí DUHA do Pøátel Zemì 
(Friends of the Earth International - FoE) je 
jedním z nejvìtších ocenìní, kterého se nám 
dosud dostalo (v ka�dé zemi mù�e být èlenem 
pouze jedna organizace). Hnutí DUHA tak má 
ve své práci solidní zahranièní oporu. Pøátelé 
Zemì jsou obecnì za jednu z nejvlivnìjších 
mezinárodní organizaci, respektovanou 
vládami i nadnárodními institucemi jako je 
OSN. Hnutí Duha zde bylo v roce 1996 zvoleno 
za koordinátora mezinárodní protijaderné 
kampanì.

Hnutí DUHA je registrováno jako 
obèanské sdru�ení. Není závislé na státu, 
politických stranách, prùmyslu, odborech, ani 
jiných zájmových skupinách. O jeho smìøování 
rozhoduje Rada tvoøená zástupci místních 
skupin a centra.

Prostøedky na svoji èinnost Hnutí 
DUHA získavá z dotací zpravidla vázaných na 
konkrétní projekty od èeských a zahranièních 
nadací, vlád a soukromých dárcù sdru�ených 
ve Spoleènosti pøátel Zemì. Ka�doroèní 
pøehled hospodaøení je zveøejòován ve veøejnì 
pøístupné výroèní zprávì.

Èleny mezinárodní Rady patronù FoE jsou mj.:
Margaret Atwoodová, spisovatelka



Bruce Cockburn, muzikant
Thor Hayerdahl, cestovatel
Desmond Tutu, arcibiskup

Jak nás mù�ete podpoøit?

Nabízíme vám nìkolik zpùsobù, které se 
navzájem nevyluèují:

  zaènìte u sebe: �ít skromnì a ohleduplnì 
ke svìtu kolem sebe - to pomáhá pøírodì 
a osvì�uje mezilidské vztahy. Osobní 
pøíklad je v�dycky jeden z nejúèinnìjších 
zpùsobù, jak mìnit okolí. Tak nás mù�ete 
podpoøít, ani� bychom se o tom museli 
vùbec dozvìdìt. Nicménì u nás mù�ete 
získat nìkteré praktické rady.

  staòte se èleny Spoleènosti pøátel Zemì: 
Hnutí DUHA ji zalo�ilo proto, aby je 
mohl podpoøit opravdu úplnì ka�dý. 
Povinnost èlena je jediná - zplatit pøíspìvek 
minimálnì 200 Kè,-. Tyto prostøedky 
vyu�ije Hnutí DUHA pro materiály 
urèené èlenùm SpZ a ve svých ostatních 
aktivitách. Jeliko� jiné zdroje slábnou, 

bude pøíjem z tìchto pøíspìvkù ve stále 
vìtší míøe ovlivòovat objem naší práce. 
Více informací o Spoleènosti pøátel Zemì 
poskytuje zadní strana letáku. K zaplacení 
pøíspìvku lze u�ít slo�enku, která je 
souèástí tohoto letáku.

 pøidejte se k našim skupinám: Pokud se 
chcete zapojit skuteènì aktivnì, mù�ete 
se zapojit v nìkteré z místních skupin, 
které se vìnují osvìtové, organizaèní práci 
ve své obci. Mù�ete si té� novou lokální 
skupinu zalo�it. Bli�ší informace získáte 
v centru Hnutí DUHA - adresa na druhé 
stranì letáku.

  pøedpla�te si Poslední generaci: Mìsíèník 
PG se programovì zamìøuje na hledání 
spoleèenských a etických souvislostí 
ekologické krize. Roèní pøedplatné èiní 
200 Kè. Doruèíte-li nám návratku na zadní 
stranì letáku, dostanete jedno èíslo PG na 
ukázku a slo�enku na pøedplatné.

Hnutí DUHA - Pøátelé Zemì ÈR

ZEMĚ POTŘEBUJE PŘÁTELE
Hnutí DUHA již několik let na místní, celostátní i mezinárodní úrovni usiluje o zlepšení neutěšeného stavu přírody a odklon od 

konzumního způsobu života. Zabýváme se řadou ekologických problémů a předkládáme či hledáme jejich pozitivní řešení. Sys-

tematicky se věnujeme klíčovým oblastem, které ovlivňují stav 
životního prostředí v naší zemi: energetice, lesnictví, nakládání s 
odpady,těžbě surovin, dopravě. Připravujeme odborné materiály, 
informujeme veřejnost, jednáme s úředníky i politiky, spolupra-
cujeme se  zastupitelstvy obcí a vyvíjíme řadu dalších aktivit.

Jsme nezávislí na státu, politických stranách, průmyslu, odbo-
rech či jiných zájmových skupinách. Pro naši práci je nezbytná 
podpora veřejnosti i fi nanční prostředky. Proto jsme založili 
Společnost přátel Země.
Členstvím v ní nám můžete dát najevo, že naši činnost pova-

žujete za prospěšnou, cíleně podporovat naše stanoviska (např. 
psaním dopisů podporujících požadavky některé z našich kam-
paní, jíž Vám přiblížíme) a členským příspěvkem, který činí v 
roce 1997 přinejmenším  200 Kč pro jednotlivce a 350 Kč pro 
rodinu, posílit naše zázemí. 

Částku nám můžete poukázat následujícími způsoby:
1. poukázáním z Vašeho bežného účtu jednorázovým nebo 

nejlépe trvalým převodním příkazem. V takovém případě uví-
táme, dáte-li nám o sobě vědět (jméno, adresu, popř. číslo účtu), 
abychom Vás mohli zařadit do databáze členů (výpis bankovního 
převodu identifi kaci dárce neumožňuje).

2. složenkou typu A (na požádání Vám ji můžeme i zaslat).

RADA PATRONŮ SPOLEČNOSTI 
PŘÁTEL ZEMĚ:

Tereza Boučková, Táňa Fischerová, Jaroslav Hut-
ka, Svatopluk Karásek

Jan Keller, Jana Klusáková, Erazim Kohák, Ondřej Vaculík, Zdeněk Veselovský
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