
SOS LUBENEC

Neúspìšná mise SÚRAA konèí, 
dùvod k radosti to není

Informace k hlubinnému úložišti vyhoøelého jaderného paliva

      Ne. Jednoznaèné ne øekli obyvatelé 
Ratiboøic hlubinnému jadernému 
úložišti. Dùvod? Obavy a nedùvìra. 
Nedùvìra v systém a v lidi, kteøí 
rozhodují.
       Místní lidé nevìøí prakticky niko- 
mu a nièemu. Patrné to bylo na setkání 
obyvatel obce s šéfem Správy úložiš� 
radioaktivních odpadù (SÚRAO) Jiøím 
Slovákem ve ètvrtek veèer v místním 
kulturním domì. SÚRAO lokalitu      
za ratiboøickými humny zkoumalo       
a naznalo, že je pro ukládání 
radioaktivního odpadu vhodná.           
V prùzkumech chce proto SÚRAO 
pokraèovat. „Nyní máme devìt lokalit. 
U každé posoudíme bezpeènostní         
a technická kritéria a z nich chceme    
do konce roku vybrat ètyøi,“ popsal Jiøí 
Slovák. S ovacemi se nesetkal. 
Naopak. Pískot se ozval poprvé, když 
lidé uslyšeli, že obce nebudou mít 
možnost prùzkumùm zabránit. Znovu 
sál vybuchl o hodinu pozdìji, když 
vyšlo najevo, že SÚRAO o stanovení 

prùzkumných území už v tichosti 
požádalo. Zhruba pøed týdnem. Kdo  
do té chvíle ještì vìøil, že správa úložiš� 
hraje s obcemi otevøenou hru, vìøit 
pøestal.
   „Copak je možné takto zatížit 
budoucí generace? Máme tady 
jadernou e lek trárnu ,  bývalou  
jedovatou skládku v Pozïátkách, 
skládku v Petrùvkách. Teï nám tady 
chcete udìlat ještì jaderné smetištì,“ 
rozzlobila se místní Vìra Henešová      
a položila na stùl petici s 1526 podpisy. 
Petici podepsali vedle místních             
i obyvatelé dalších okolních obcí. 
Nesouhlasí s budováním úložištì ani    
s  prùzkumy.
         „Nezáleží na penìzích, protože 
rozhodujeme o generaci, která se ještì 
nenarodila. S úložištìm nesouhlasíme  
a souhlasit nikdy nebudeme,“ opáèil 
rezolutnì jeden z místních mužù.
Zdroj:
 https://www.denik.cz/ekonomika/nas-si-
nekoupite-jaderne-smetiste-nechceme-
znelo-v-ratiboricich-20180331.html

žuly nezpùsobují namodralou barvu 
vzácné živce, ale obyèejný køemen. 
Proè je tedy bìžnì bílý nebo šedý 
køemen v tiské žule modrý? 
      Mìøením je dokázáno, že tiský 
masív je ze všech vytipovaných masívù 
pro hlubinné úložištì nejstarší. Jeho 
stáøí je 550 milionù let. Znamená        
to tedy, že bìhem své existence musel 
èelit mnoha geologickým událostem 
zpùsobených horotvornými procesy. 
Kromì vzniklých zlomù a drcených 
zón v samotném masívu ale horotvorné 
deformace postihly i jednotlivé 
minerály v horninì. A právì tyto 
mikroskopické trhlinky a poruchy       
v krystalové møížce jsou s nejvìtší 
pravdìpodobností dùvodem modrého 
zabarvení køemene. Hornina, která se 
zdá na první pohled kompaktní            
a homogenní, tak díky porušení 
jednotlivých minerálù mùže být 
pomìrnì propustná.
     Doufejme jen, že odborníci            
ze SÚRAO  si dostateènì uvìdomují, 
že pro úvahy o ukládání vysoce 
radioaktivního odpadu v tiské žule 
modrá není zas tak úplnì dobrá.
                                Jiøí Svejkovský, geolog 

      Tiská žula je pro svoji modrošedou 
barvu èasto kameníky nazývána 
„èeským labradoritem“. Labradorit je 
vyhledávaný dekoraèní kámen, který je 
díky opalescenci vzácných živcù 
obsažených v horninì pøi urèitém úhlu 
pohledu nádhernì modrý. Jenže u tiské 

Úvodník          Nedávno jsem vidìl v televizi 
Prima dokument, kde se v Nìmecku 
tamní geologové pokoušeli zjistit 
chování tzv. spících, starých, na 
povrchu nerozeznatelných zlomù.       
A protože je to analogie jáchymov-
ského zlomu, procházejícího v tìsné 
blízkosti  Èertovky,  zaujalo  mne  to. 
        Víte, co mají spoleèného mìsta  
Piermont, Lutych, Basilei, Kolín nad 
Rýnem a Londýn? Právì tyto zlomy     
a ještì nìco. A to katastrofy v podobì 
zemìtøesení. Napìtí se v tìchto 
zlomech prý hromadí neuvìøitelnì 
dlouho. O to je nièivìjší zemìtøesení, 
když se uvolní. Nièivìjší je také díky 
jeho neèekanosti. Pøibližnì v roce 800 
našeho letopoètu došlo na takovém 
zlomu k zemìtøesení u Kolína nad 
Rýnem. Sven Schütte našel na 
podezdívce starého øímského paláce    
z tohoto období známky osmi 
zemìtøesení. Je to dávná událost,       
a l e  o  t o  d ì s i v ì j š í  v  n a š i c h  
souvislostech. V Basilei ve støedovìku 
bylo zaznamenáno zemìtøesení         
6,7 stupnice Richtera. Bylo to            
18. øíjna 1356. Lucern zasáhlo r. 470 
pøed naším letopoètem a 18. záøí      
roku 1601, Londýn roku 1750, 
Piermont v minulost i  zasáhlo 
zemìtøesení o  síle  5,7 stupnì Richtera. 
        Pøi vybírání lokalit bylo právì       
z dùvodù možných zemìtøesení 
stanoveno kritérium vyluèující 
loka l i ty,  p øes  k te ré  p rocház í  
nadregionální zlomy a zlomová pásma. 
I pøesto, že se lokalita Èertovka nachází 
v pásmu Jáchymovského zlomu           
a v tìsné blízkosti zlomù oherských, 
nebyla na základì zmiòovaného 
kritéria vylouèena! Jak je to možné? 
Nevím, nechápu. Nìkdo zøejmì hazard 
miluje.
                     Richard Kanta, Jiøí Svejkovský

Spící zlomy

       „Když už èlovìk jednou je, tak má 
koukat aby byl. A když kouká, aby byl, 
a je, tak má být to, co je, a nemá být to, 
co není, jak tomu v mnoha pøípadech 
je.”

 Vloni se na Èertovce stala symbolem boje proti úložišti vyhoøelého jaderného paliva 
hrušeò. Pod její koøeny nám pomáhali uložit láhev se vzkazem pro pøíští generace zleva: 
senátorka A. Dernerová, poslanec M. Kuèera  a bývalý senátor    M. Chládek. Starosta  
obce Lubenec je  mimo  zábìr.

Vážení ètenáøi, 
   od vydání našeho posledního 
obèasníku uplynuly více než tøi roky     
a podle dotazù, které se k nám 
dostávají, je patrné, že informace         
o aktuálním dìní kolem pøípravy 
hlubinného úložištì prostì chybìjí. 
SÚRAO lidem v lokalitách sice 
pravidelnì každé ètvrtletí doruèí až    
do domu svoje nablýskané Zprávy        
ze Správy, ty ale mìøítkem objektivních 
informací zdaleka nedosahují kvalit ani 
reklamy na pøípravky pro odstranìní 
plynatosti zažívání. V obou pøípadech 
se jedná o druh reklamy, jen státní 
propaganda pøedstírá svou navonìností 
v prvním pøípadì nìco jiného.             
V celostátním mìøítku se do této „hry“ 
zapojily i Deníky. Èas od èasu otisknou 
literární útvar, který se tváøí jako 
odborný redakèní èlánek, aèkoli         

ve skuteènosti jde jen o neoznaèenou 
placenou inzerci SÚRAO. I takové 
zpùsoby volí stát, aby ukázal také 
masám mimo lokality, kterým smìrem 
se bude ubírat cesta pokroku. A kdyby 
t o  n á h o d o u  n ì k o h o  d ì s i l o ,  
zpravodajství veøejnoprávní Èeské 
televize ho uklidní dovìtkem,             
že úložištì má zaèít fungovat až v roce 
2065. Dnes nepodstatná a podružná 
informace o poèátku fungování 
úložištì mùže v prolhaném mediálním 
prostoru zaujmout leckoho více, než 
jiná podstatná. S informacemi od nás 
byste nemìli být pøekvapeni, že už 
letošní rok 2018 má být tím, kdy stát 
uèiní kroky, které pro jednu z lokalit 
mùžou znamenat symbolický palec       
k hlínì. Za ruce v klínì, jak zpíval 
klasik …                      
                                            Pavel Pavlík

Zpráva z 10.5.2017- USA
        V jaderném komplexu v Hanfordu 
na západì USA se zhroutila èást tunelu, 
ve kterém je skladován radioaktivní 
odpad. Radiace podle úøadù neunikla. 
Komplex má povìst zamoøeného         
a nebezpeèného jaderného zaøízení, 
upozornil deník The Independent. 
Pøíèina nehody se stále vyšetøuje. Tunel 

byl však podle informací Independentu 
vysoce kontaminovaný a o elektrárnì 

se  hovoøilo  jako o  „podzemním 
Èernobylu”, kde døív nebo pozdìji 
dojde k jaderné havárii. V souèasné 
dobì patøí areál k nejzamoøenìjším       
v USA, likvidace odpadu se odhaduje 
na nìkolik desítek let.                        

The Independent

Svìtlá èára oznaèuje polygon, na kterém SÚRAO zažádalo o prùzkumné území.
Tmavá èára oznaèuje polygon, v nìmž bylo hledáno homogenní tìleso.
Tmavé plochy oznaèují nejvhodnìjší èásti tìlesa žulového masivu pro HÚ.
Svìtlejší plochy jsou možná umístìní povrchového areálu.

Nás si nekoupíte! Jaderné smetištì 

nechceme, znìlo v Ratiboøicích 
u Dukovan  dne  31. bøezna 2018.

Modrá je dobrá?

Duben 2018
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     V záøí 2013 byly na lokalitách podány žádosti o stanovení 
prùzkumných území (obdoba døíve vydávaného povolení               
k prùzkumu). Ministerstvo životního prostøedí v prùbìhu 
rozhodování o žádostech sice projevilo „kolegiální pochopení“    
pro amatérský pøístup SÚRAO a žádostem nakonec vyhovìlo,     
ale vlivem takového postupu vydaná rozhodnutí nabyla platnosti  
až v polovinì roku 2015. V této vìci byly vzápìtí obcemi i spolky 
podány žaloby na MŽP, o kterých je rozhodováno až nyní.            
Ve ètyøech pøípadech už soud oznaèil rozhodnutí MŽP                    
o prùzkumných územích od poèátku za neplatná, v lokalitì Èihadlo 
soud žalobu zamítl a o žalobách podaných v lokalitách Èertovka      
a Hrádek doposud soud nerozhodl. 

     Platnosti všech rozhodnutí o prùzkumných územích 
stanovených v polovinì r. 2015 skonèily na všech lokalitách            
s koncem roku 2016 i pøes následnou snahu SÚRAO o jejich zpìtné 
prodloužení. Bez ohledu na skuteènost, že nìkterá rozhodnutí 
prohlásil soud za neplatná už od samého poèátku, Správa úložiš� 
nezískala plánovaná geologická data potøebná k porovnání 
vhodnosti lokalit.  Bìhem celého roku a pùl ( 6/2015 – 12/2016) se 
prùzkumy na lokalitách nestaèily ani rozbìhnout. Správa úložiš� 
totiž vypsala zakázku na geofyzikální prùzkum takovým 
zpùsobem, že ji musel zrušit Úøad pro ochranu hospodáøské 
soutìže. Podle stále platného harmonogramu má být na sklon-
ku roku 2018 rozhodnuto  o ètyøech vhodnìjších lokalitách. Bez 
geologických dat takové rozhodnutí nemùže být odborné,      
ale jen politické. SÚRAO proto nyní narychlo realizuje nìkteré 
geologické práce, které pùvodnì byly souèástí geologického 
prùzkumu. Protože ale nemá pro prùzkum stanovena prùzkumná 
území, tvrdí, že tyto práce nejsou geologickým prùzkumem, ale jen 
geologickým výzkumem. Takové obcházení zákona by nebylo 
možné bez krytí kontrolního orgánu. Tím je Ministerstvo životního 
prostøedí, které pøi vynucené kontrole podle oèekávání žádné 
porušení zákona nezjistilo, protože práce jsou údajnì realizovány 
„v nižší znalostní úrovni“. K prokázání vhodnosti lokalit však 
SÚRAO potøebuje údaje „vyšší znalostní úrovnì“ z geologických 
prùzkumù. Do plánovaného rozhodnutí o ètyøech vhodnìjších 
lokalitách musí SÚRAO stihnout znovu podat žádosti                     
o prùzkumná území, pokud možno bez pøipomínek ostatních 
úèastníkù absolvovat správní øízení a po kladném rozhodnutí MŽP 
ještì stihnout skuteènou realizaci geologických prùzkumù. Bìhem 
necelých 9 mìsícù tak musí stihnout to, na co minule nestaèilo ani 
39 mìsícù (9/2013 – 12/2016). Selský rozum praví, že nìco musí 
být ošizeno.

      SÚRAO v tìchto dnech znovu podává žádosti o stanovení 
prùzkumných území na lokalitách s platností až do roku 2025.   
V harmonogramu je rok 2025 termínem, kdy má být vybrána 
hlavní a záložní lokalita pro úložištì. Budování hlubinného 
úložištì má být zahájeno na hlavní lokalitì. Kdyby se zde v prùbìhu 
stavby vyskytl nìjaký geologický problém, stavba by mìla být 
pøesunuta na lokalitu záložní.

      S ohledem na oèekávaný odpor obcí v pùvodních lokalitách 
byly pøidány k tìm pùvodním (6+1) dvì nové lokality u jaderných 
elektráren v Temelínì a v Dukovanech. Sázka na obyvatele sžité      
s jádrem je oèividnì podobný krok, jakým byla k pùvodním 
lokalitám v minulosti pøidána Kraví hora. Žádosti o stanovení PÚ 
jsou tentokrát podávány postupnì. První žádost byla podána         
na Kraví hoøe, s èasovým odstupem následovalo podání žádosti      
v Dukovanech a podle posledních informací je pøipraveno               
i v Temelínì. Žádná z tìchto lokalit ale není ideální. Kraví hora je 
poddolovaná, v Dukovanech by radìji než úložištì roztáèeli nový 
blok jaderné elektrárny, v Dukovanech i v Temelínì hrozí protesty 
Rakouska. Aby bylo dosaženo plánovaného poètu vybraných 
lokalit, SÚRAO musí k tìmto „virtuálním“ lokalitám vybrat 
alespoò ještì jednu z pùvodních šesti. Budou to zkoušet tam,   
kde oèekávají nejmenší komplikace. Postupné podávání žádosti 
logicky smìøuje k tomu, že z èasových dùvodù budou prùzkumná 
území stanovena jen na lokalitách „politicky prùchodnìjších“         
a že z tohoto omezeného poètu bude nakonec vybrána finální 
lokalita bez ohledu na její geologickou vhodnost a budoucí 
bezpeènost hlubinného úložištì. Opakované proklamace                
o transparentním výbìru založeném na porovnání pøedevším 
geologické vhodnosti lokalit tak mùžou zùstat zase jen 
nenaplnìnými sliby.

      Postavení obcí v procesu pøípravy hlubinného úložištì je 
obdobné jako v procesu povolování tìžby vyhrazených nerostù. 
Jedinou možnost, jak efektivnì zasáhnout do své budoucnosti, mají 
obce hned na poèátku tohoto procesu. Tvrzení SÚRAO, že nyní jde 
jen o prùzkumy, protože samotné úložištì má být v provozu           
až od roku 2065, je velkou manipulací poskládanou z malých pravd. 
Prostøedkem k šíøení této manipulace se stal i vìdecký výzkum 
zveøejnìný pod hlavièkou do té doby seriózního Sociologického 
ústavu Akademie vìd ÈR v posledních Zprávách ze Správy (Jaro 
2018). Manipulování dotazovaných, že „povolením geologického 
prùzkumu obec umožní pouze provedení, nikoli výstavbu 
hlubinného úložištì“ má odpoutat pozornost obcí od fáze 
rozhodování pøed geologickými prùzkumy a dosáhnout co možná 

nejhladšího prùbìhu rozhodování o stanovení prùzkumného území. 
Jak ukázala medializovaná kauza Lithium, po vzájemném 
pøehazování problému mezi MPO a MŽP na obou ministerstvech 
možná ke svému údivu zjistili, že ve fázi realizace geologického 
prùzkumu už následné tìžbì lithia zahranièními tìžaøi není schopno 
zabránit ani jedno z obou ministerstev.  Je po této nedávné 
zkušenosti ještì vùbec uvìøitelné, že by ve fázi realizace 
geologického prùzkumu pro hlubinné úložištì mohly budoucí dìní 
ovlivòovat obce?  Obce, do jejichž katastru má zasáhnout 
prùzkumné území, se automaticky stávají úèastníky správního 
øízení, v nìmž o stanovení prùzkumného území rozhoduje MŽP. 
Bìhem øízení mùžou obce hájit své oprávnìné zájmy i s ohledem na 
možný vliv budoucí stavby úložištì. Pozdìji už takovou možnost 
nemají. Na Èertovce roli obcí v øízeních doposud ve velké míøe        
a snad i úspìšnì suplovaly spolky. I když je úèast veøejnosti             
v rozhodovací fázi pøed prùzkumy omezena pouze                         
na pøipomínkování, vyjádøení nebo podávání návrhù, státní moc 
nedávným zamezením úèasti spolkù dále posílila svùj 
vrchnostenský pøístup k rozhodování. Od roku 2018 spolky nemají 
možnost stát se úèastníky správních øízení. Stanovením 
prùzkumného území pro úložištì dává stát najevo, že s možností 
vybudování  úložištì  na  tomto  území  poèítá.

     Pùvodnì mìla dotèeným obcím a spolkùm umožnit úèast               
na rozhodování o úložišti Pracovní skupina pro dialog, spadající   
pod MPO, ale její existence se pozdìji ukázala jen jako splnìná 
povinnost státu „v kolonce formuláøe“ komunikace s veøejností. 
Obce i spolky proto Pracovní skupinu opustily a jako nástroj           
k prosazení svých oprávnìných zájmù založily Platformu proti 
hlubinnému úložišti. Ta nyní sdružuje 36 èlenù - 24 obcí a mìst      
a 12 spolkù. Z lokality Èertovka jsou zakládajícími èleny tøi 
spolky, ale až nyní vstoupila do Platformy první a jediná obec 
Lubenec.  Pøíkladem opaèného pøístupu obcí mùže být lokalita 
Bøezový potok na Klatovsku, kde jsou èleny Platformy kromì 
jednoho spolku také všech šest tzv. dotèených obcí a ještì tøi další, 

Kde jsme a jak dál?
jichž se problém úložištì oficiálnì netýká, protože prùzkumné 
území nezasahovalo do jejich katastrù.  Nyní tam ještì vyjádøila 
obcím podporu místní akèní skupina MAS Pošumaví sdružující 
mj. 99 obcí.

        Dùvody, proè se situace v lokalitì Èertovka vyvíjela jinak než        
v ostatních lokalitách, je možné zèásti hledat v malém poètu 
„zasažených“ obcí, dále pak v geografické poloze tìchto obcí       
na rozhraní krajù. I když geologický prùzkum oficiálnì zasáhl 
pouze do katastrù ètyø obcí, ve dvou krajích (v Ústeckém          
a Plzeòském), geologické práce, ovšem v tomto pøípadì 
oznaèované jako geologický výzkum, probíhají i v katastrech 
dalších sedmi obcí ležících také v krajích Støedoèeském            
a Karlovarském. Kromì dotèených obcí Blatno, Lubenec, Tis   
a Žihle také v obcích Jesenice, Chyše, Manìtín, Kryry, Krty, 
Pastuchovice, Vroutek, Veleèín.

      Pøíslušnost obcí k rozdílným krajùm má za následek ménì 
pøíležitostí (možná i ochoty) k vzájemné bližší spolupráci              
a ke koordinaci postupu v této oblasti.  To je spolu s absencí 
aktivního pøístupu dalších obcí na Èertovce pøíèinou, proè naše 
lokalita, i bez ohledu na pøinejmenším sporné  geologické 
podmínky pro vybudování úložištì, stále patøí mezi ty 
favorizované. Situace tady je srovnatelná už jen s poddolovanou 
lokalitou Kraví hora na Vysoèinì.  Místní obèané mnohdy netuší, 
že o jejich budoucnosti je rozhodováno za zavøenými dveømi,    
kde tìm, co rozhodují, dìlá spoleènost nìkolik pøikyvujících 
starostù.  Na poslední informaèní schùzce SÚRAO se starosty 
dotèených obcí dne 8. bøezna 2018 v Blatnì navíc zaznìla údajnì 
také informace, že není nutné, aby novì stanovené prùzkumné 
území bezpodmíneènì zasahovalo do katastru obce Lubenec.  
Pokud by taková možnost existovala, s pøièinìním starostù Beneše 
(Blatno) a Procházky (Žihle) a bez jediné oponující obce Lubenec 
by lokalita Èertovka mohla být vybrána už v roce 2025 jako          
ta  nejvhodnìjší  pro  vybudování  hlubinného  úložištì.

Pavel Pavlík

Struèná rekapitulace

Souèasná situace

Možnosti obcí hájit své zájmy
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„Co je pøesnì špatného na tom, že by 
to úložištì bylo u  Lubence?“

      Nejde jen o to, že se nádherný kus 
krajiny provrtá 70 km chodeb, tyto 
budou sloužit jako nejvìtší skládka 
nebezpeèného odpadu v celé Èeské 
republice. Tímto "odpadem" je nejen 
vyhoøelé palivo z elektráren, ale            
i veškeré další vysoce radioaktivní 
odpady vèetnì kusù odpadù jaderných 

elektráren a radioaktivní voda.          
Od poèátku je anabáze vyhledávání 
vhodné lokality spojena s celou øadou 
pøehmatù státních úøedníkù, kdy napø.  
i zámìrnì z geologické mapy vymazali 
významný jáchymovský zlom,         
kdy odborné posudky, které upozoròují 
na nevhodnost Èertovky, zamlèí... 

Obce jsou upláceny miliónovými 
èástkami, aby souhlasily s prùzkumy, 
jejichž souèástí je nejen znièení 
obrovských lesních ploch, ale i rubání 
prvních štol. Pokud by byl Lubenec 
vybrán, na 35 let by se promìnil           
v obrovské staveništì. Bude se jednat   
o daleko složitìjší stavbu, než byl Tunel 
Blanka. A tunel a tunelování tu sehrává 
svoji  významnou  roli...
        Pojïme  v  pátek  a  v  sobotu 
vyjádøit svoji sounáležitost s krajinou. 
Nebuïme lhostejní a zalezlí ve svých 
ulitách. Hrozba megalomanské stavby 
se 70 km chodeb naplnìných 
radioaktivním "odpadem" není 
zažehnána. A rozhodují o ní lidé, kteøí 
do  lesa  nestrèili  ani  nos... 
Marcela Svejkovská

Rašeliništì, vzácné rostliny a mloci. 
Je smutné, že jinde se vyhlašují 

chránìná území, na Èertovce se o 
ochranì unikátní pøírody mlèí. Proè 
asi? Kolik lidí se o to zajímá? Máme 
právo rozhodovat o osudu krajiny a 

mìnit životní prostøedí? 

        Antimýty reagující na Zprávy 
ze Správy (jaro 2018), díl první 
      SÚRAO se ve své poslední 
propagaèní tiskovinì Zprávy ze Správy 
šíøené po internetu i do schránek lidem 
v ohrožených lokalitách vrátilo            
k napadání všech, kdo s jeho postupy 
nesouhlasí. Protože na jediné (tøinácté) 
stránce 4x jmenuje Platformu proti 
hlubinnému úložišti, lze se domnívat, 
že pøisuzuje podávání nestøízlivých      
a zkreslených informací právì nám.      
P o s t u p n ì  p r o t o  z a r e a g u j e m e               
na   jednotlivé   fabulace. 
     “Mýtus první: hlubinné úložištì 
nepotøebujeme“ 
    „Odpùrci hlubinného úložištì 
pracují s teorií, že hlubinné úložištì 
vlastnì   nepotøebujeme.“ 
           Autoøi tìchto slov dobøe  ví,     
že je pravda jiná. Èlenové Platformy 
proti hlubinnému úložišti pøipouští,     
že možná nakonec nic vhodnìjšího pro 
tak nebezpeèný jaderný odpad, kterým 
vyhoøelé jaderné palivo je, nenajdeme. 
P l a t f o r m a  a l e  p r o s a z u j e  
celospoleèenskou debatu o problému 
vyhoøelého jaderného paliva a rùzných 
zpùsobech øešení. Nelze se spokojit se 
situací, že doposud nebyly poctivì 
porovnány a zváženy pøínosy a rizika 
rùzných možností a jako jediné je 
pøipravováno právì koneèné hlubinné 
úložištì na základì rozhodnutí z konce 
minulého století. Upøednostòované 
øešení by mìlo mít co nejmenší dopady 
na život lidí a životní prostøedí. 
Skuteèný problém ale tkví ve faktu,    
že každý rok pøidáváme do meziskladù 
dalších více než 100 tun vyhoøelého 
paliva. 
     „… musíme se vypoøádat                 
i s radioaktivními odpady. Je to úkol 
pro souèasnou generaci, který 
nemùžeme odkládat a pøenášet na naše 
dìti.“ 
      Ve skuteènosti nejvìtší zátìž se 
stavbou a provozem úložištì na naše 
dìti, vnouèata, pravnouèata èi 
prapravnouèata pøenášíme. Vyhoøelé 
jaderné palivo se bude podle vládních 
plánù hromadit u jaderných elektráren 
nejménì do roku 2065 a teprve poté se 
má zaèít pøevážet do úložištì. Etapa 

zavážení, pøebalování a ukládání pøi 
soubìžnì probíhajícím rubání dalších 
prostor úložištì bude trvat dalších 
padesát a možná více let. Pokud tedy 
pod slovy „vypoøádat se“ myslí 
SÚRAO schování odpadu pod zem,      
i toto bude v rukách zejména našich 
potomkù. Ti také odnesou, když dnes 
nìco uspìcháme a podceníme. Další 
tisíce generací pak budou v ohrožení, 
p o k u d  d n e s  t e c h n o l o g i c k ý m  
o p t i m i s t ù m  n ì c o  n e v y j d e                       
a  radioaktivita  se  dostane  na  povrch. 
         „SÚRAO … èelí trvalému tlaku 
ze strany radikálních odpùrcù úložištì. 
Ti se zorganizovali pøedevším v tzv. 
Platformì proti hlubinnému úložišti.“ 
     Je možné, že pro pracovníky 
SÚRAO jsou požadavky na informaèní 
o t e v ø e n o s t ,  p r ù h l e d n o s t ,  
pøedvídatelnost, snaha o veøejnou 
diskusi o problému jaderných odpadù 
nebo prosazování zákona, který by 
zlepšil postavení samospráv pøi 
rozhodování o jejich budoucnosti vùèi 
státu, vnímány jako pøíliš radikální. Ale 
to je problém na stranì Správy. 
Mùžeme ji jen ujistit, že když své 
metody práce nezmìní, bude i nadále 
pod tlakem nejen 24 mìst a obcí           
a 12 spolkù, které se v Platformì 
sdružily, ale i dalších, kteøí se snaží      
o  totéž. 
       Vydávání tiskovin, lobbing, 
žaloby, besedy, promítání filmù, 
koncerty, divadelní pøedstavení, 
pochody, cyklojízdy, štafetové bìhy 
nebo sázení stromù, tedy formy práce, 
které èlenové Platformy používají, 
mezi radikální metody nepatøí ani 
náznakem. Jenže tohle na Správì 
úložiš� od svých kolegù z Nìmecka    
èi Francie, kde k radikálnìjším formám 
odporu skuteènì dochází, znají. 
Mùžeme se tak domnívat, že pravým 
úèelem nálepkování „radikální 
odpùrce úložištì“ je v èeském prostøedí 
ostrakizovat, probouzet nesympatie 
vùèi všem, kdo s postupem SÚRAO 
nesouhlasí. A to skuteènì tuto státní 
instituci  nectí. 
Petr Nohava, mluvèí Platformy proti 
hlubinnému úložišti 
Edvard Sequens, sekretáø Platformy proti 
hlubinnému úložišti

Vyjádøení Platformy 
proti hlubinnému úložišti

           Pokud se bude situace vyvíjet 
t a k  j a k o  d o d n e s ,  s  n e j v ì t š í  
pravdìpodobností si mùžeme vsadit,   
že úložištì u nás bude. Zejména díky 
vstøícné èinnosti p. soudruha Beneše – 
starosty Blatna,  jenž ujiš�uje 
ministerstvo o svém velkém pøání žít 
vedle úložištì. Také je zvláštní, když si 
starostové z Platformy proti úložišti 
zamluví schùzku s panem ministrem, 
jak se øíká mezi ètyøma oèima,  a  ve 
dveøích je vítají dva starostové z naší 
lokality – starosta Blatna a Žihle, kteøí 
samozøejmì mají odlišné názory.
      Tudíž  jestliže se nìco nestane 
(napø. ve Francii se lidé zabarikádovali 
v obecním lese a nechtìli jej vydat ke 
stavbì úložištì), pokud se u nás nìjak 
veøejnì a hodnì viditelnì lidé proti 
úložišti nepostaví, pak se máme na co 
tìšit. Èasto poslouchám: „ Že si vlastnì 
stát udìlá stejnì, co chce a nebude brát 
v potaz názor obèanù.“ Což stát  
samozøejmì mùže a má na to dost 
prostøedkù, ale jsou poøád nìjaké volby 
a tam, kde budou lidé opravdu 
protestovat a úložištì odmítat, tak stát 
svým volièùm ustoupí. Proto Vás 
vyzývám, pokud si nepøejete 20 let žít 
na staveništi, pøijít o nádhernou 
pøírodu, kterou nám mùže celý svìt 
závidìt, pøijïte nás podpoøit v rámci 
celostátního dne proti úložišti na 
lampiónový prùvod 20.4. nebo 21.4. do 
kostela  sv.  Jiljí  na  besedu  a  koncert.
     Tento rok bude velmi dùležitý. 
Budou se z osmi lokalit vybírat jen ètyøi 
a tam, kde bude nejmenší odpor, tam se 
projde do dalšího kola. Dnes již je vše 
pouze v rukách starostù. Díky novele 
stavebního zákona již spolky nemohou 
být úèastníky øízení. Takže stát jedná 
pouze se starosty. Proto, až budou 
volby, zvažte, který starosta jezdí 
každý rok se SÚRAO na poznávací 
zájezdy a který tak moc touží po pocitu 
moci a financích. Pohádkám o svìtlých 
zítøkách bez práce, kdy se všichni 
budeme mít vedle úložištì dobøe          
a nebudeme muset hnout prstem, snad 
normální èlovìk už nemùže vìøit.
      Do roku 2025 bude rozhodnuto       

a budou za námi hluboké vrty. Je to tak 
krátký èas, že se bude týkat každého     
z nás. Proto prosím, neseïte u svých 
oblíbených televizních poøadù, 
nenechte za sebe rozhodovat druhé      
a zejména pražské jaderné lobby, které 
se na našem neštìstí chce obohatit. 
Ukažme tìm úøedníkùm, že si 
nenecháme od nich nic líbit. Nechtìjí   
s námi jednat a nazývají nás 
ekoteroristy, ale my jen bráníme svùj 
majetek a svobodu. Zámìrnì nám 
nechtìjí pøesnì øíci, jak to bude se 
stavební uzávìrou, zámìrnì nám 
nechtìjí øíci, jaké dopady bude mít 
stavba na vodní zdroje a hlavnì se nám 
bojí øíci, že nad úložištìm, ani v jeho 
bezprostøední blízkosti, pokud tu bude 
horká komora na povrchu, nebudou 
moci lidé bydlet a budou nás muset 
vystìhovat.…. 
A co nám stát nabízí? O kompenzacích 
pro obyvatele nechce jednat. Ale na 
Moravì, když se má stavìt velká vodní 

nádrž, tak postižená obec získala více 
jak 450 miliónu korun a obyvatelùm 
byly nabídnuty pozemky na budoucích 
plážích.…
 Tudíž, pro tyto souèasné úøedníky snad 
ani nejsme lidé. A jak to bude s prací, 
kterou p. starosta Blatna lidem slibuje? 
Domnívám se, že rekvalifikovat nás na 
jaderné inženýry je asi nereálná 
pøedstava a uklízeèek asi zas tak hodnì 
u radioaktivního odpadu nebude tøeba. 
Pøíkladem nám mùže být stavba 
dálnice u Lubence, tam byl jako hlídaè 
zamìstnán jen jeden místní obèan. 
     Závìrem chci øíci, že pokud            
tu úložištì opravdu bude, budeme       
se snažit, aby hlavní vstup byl            
od Malmìøic. Pøání by se mìla mìla    
p. Benešovi plnit nejen o Vánocích       
a nevím, proè by kvùli jeho ambicícm  
a egu mìly zmizet zrovna tøi z obcí 
Lubenecka. 
    D ì k u j e m e  v š e m  n a š i m  
podporovatelùm  za  pomoc. 
Jitka Kantová

       Máme objekt v Olšanech, který 
nám banka odmítla zafinancovat,          
s výhledem na možné umístìní HÚ        
v  t omto  reg ionu  a  nás l edné  
znehodnocení nemovitosti. O nezájmu 
o nemovitosti ze strany kupujících 
nemusím ani hovoøit.
      Pakliže dojde k zúžení lokalit        
na ètyøi, stanou se tyto vybrané             
z hlediska realitního trhu mrtvou 

oblastí a nemovitosti se tímto dostávají 
na velmi nízkou úroveò. To bude mít      
s  j is totou výsledek pádu cen 
nemovitostí a zároveò velkou finanèní 
dosažitelnost pro „nízkopøíjmové " 
s k u p i n y  o b y v a t e l  a  z á ro v e ò  
spekulativní prodeje, resp. pøesun 
nepøizpùsobivých obyvatel do tìchto 
lokalit rùznými makléøskými subjekty. 
      Závìr si každý jistì domyslí sám. 
Ale je to o lidech v regionu. Laxnost      
a nezájem o dìní se projeví velice 
rychle.
Jan Benda, realitní poradce, Realitní 
spoleènost  Èeské  spoøitelny  a.s. Klatovy.

Z jiných lokalit – Bøezový potok

          „Mìjte dobrou náladu. Dobrá 
nálada sice vaše problémy nevyøeší, 
ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za 
to si ji užít.“

         „Mít rád lidi a milovat lidi, to 
je celé tajemství a snad jediný 
recept na štìstí. Kdo myslí jenom na 
sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí 
sebe o jiné, zakrní a zahyne.“

          Už jen dìtem z Kryr, které nám 
tento obraz vytvoøily, jsme povinováni 
uèinit vše pro to, aby zvùle SÚRAO 
povìøené  státem  zùstala  nevyslyšena.

Bouølivá diskuze k úložišti ve Stebnì.

Ze Švédska
      Inženýr Björn Dverstorp, který je 
pøímo odpovìdný za posouzení 
dlouhodobé bezpeènosti systému, 
vyjádøil  vážné obavy ohlednì 
trvanlivosti mìdìných kontejnerù,       
v nichž má být palivový odpad 
nakládán a skladován. A není sám. 
Problémy týkající se výbìru mìdi pro 
kontejnery vznesla také øada vedoucích 
p r a c o v n í k ù  n a  K r á l o v s k é  
t e c h n o l o g i c k é  u n i v e r z i t ì  v e  
Stockholmu.
Kritériem pro schválení je pøedpoklad, 
že kontejnery zùstanou nedotèeny po 
dobu sta tisícù let. S odkazem na rizika 
èetnosti deformací, tvorbu trhlin          
v dùsledku koroze a zkøehnutí pøi styku 
s  vodíkem, Dverstorp varuje,               
že v nejhorším pøípadì by kontejnery 
mohly selhat bìhem prvních 300 let po 
zazátkování úložištì. (Selhání primární 
bariéry v této fázi by mohlo znamenat 
41-násobné zvýšení radiaèních emisí   
z  úložištì.) 

Ze Švédska

Bude úložištì radioaktivního 
odpadu na Èertovce?

Foto: Marcela Svejkovská
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Hlubinné úložištì bez demagogie.
Máte rádi poèty?

         Je velmi zvláštní, že u nás v Èechách je 
tolik odborníkù na ekonomii, obzvláštì na 
ministerstvu prùmyslu, ale pokud se 
podíváme na jadernou energii, tak mi 
selským rozumem ta ekonomika nìjak 
nesedí.
       Pokud si tedy spoèítáme, že se má stavìt 
nová jaderná elektrárna (životnost je 40 let   
a  n á v r a t n o s t  6 0  l e t ) ,  t a k  j s m e                         
v  ekonomickém  mínusu. 
     Pokud si spoèítáme, kolik bude stát 
úložištì radioaktivních odpadù a kolik 
penìz je posíláno na jaderný úèet, tak jsme 
opìt  ve  velkém  mínusu.
       A v koneèné fázi, kdo zaplatí ekologické 
škody z tìžby uranu u nás? Daòoví 
poplatníci. Nikoli firma, která uran tìžila.    
A nikdo nedokáže spoèítat, kolik to stát bude 
stát.
     Když si ještì pøipoèítáme, že jadernou 
energii vyvážíme a nám tu zùstává odpad     
a amortizované elektrárny, které ještì nikdo 
neumí zrecyklovat, tak zdravým selským 
rozumem vnímám, že jsme v obrovských 
èervených  èíslech.
     Obzvláštì mì velmi zaujala zpráva,       
že ÈEZ se bude dìlit na dvì skupiny.          
Tu rentabilní si ponechají akcionáøi             
a tu nerentabilní – to jsou jaderky a s tím 
spojené náklady - pøevezme na svá bedra 
stát. Tak si øíkám, že my všichni tu nìkomu 
bohatému, který chce být ještì bohatší, 
dìláme jen šašky, protože celý tento velký 
rauš zaplatíme z našich daní. A až naše 
generace bude v dùchodu, nedostaneme ani 
tu dnešní almužnu, kterou našim 
dùchodcùm v souèasnosti dávají. A dnešní 
jaderné lobby nám bude z Kanárských 
ostrovù èi jiných destinací mávat se 
sklenkou  šampaòského. 

Jitka Kantová

Jaderný rauš 
v Èechách

          Veškeré citace, zde použité    v 
rámeèc ích ,  pocháze j í  z  ús t  
vynikajícího  herce,  Jana Wericha.

     SÚRAO v poslední dobì volí 
taktiku Putinova Ruska a snaží se pøed 
veøejností pøedstavovat v roli instituce, 
kterou všichni oèeròují a každý jí hází 
klacky pod nohy. Dokonce i soudy se 
svým rozhodnutím snaží zmìnit 
geologii vytipovaných lokalit! Tento 
absurdní výrok pochází pøímo z úst 
øeditele SÚRAO a objevil se v 
letošních jarních Zprávách ze Správy. 
Zde je citace:  „Charakteristiky 
geologických formací, které se 
vyvíjely desítky èi stovky milionù let, 
nemùže zmìnit èi ovlivnit žádné soudní 
rozhodnutí.“ Problém s ukládáním 
jaderného odpadu je podle Správy 
problémem 10 milionù lidí v ÈR a 
SÚRAO musí tento problém vyøešit. 
Dovolím si nyní ještì citovat ètyøi vìty 
z èasopisu PROUD urèeného pro 
zamìstnance Skupiny ÈEZ ze zimy 
2016 z èlánku Bezpeèná energie z 
jádra: “Žádná lidská èinnost – a tedy 
ani jaderná elektrárna – se neobejde bez 
odpadu. Samotného použitého paliva je 
velmi málo, zároveò je ale vysoce 
radioaktivní. Souèasnì obsahuje 
nevyužitý energetický potenciál. Proto 
se nelikviduje a èeská legislativa jej za 
odpad nepovažuje.“ 
     Odpùrci úložištì si podle Správy 
pohrávají se slovíèky a tím zkreslují 
skuteènosti. A jak je na tom SÚRAO s 
informováním obèana o hlubinném 
úložišti radioaktivních odpadù?  
Správa ráda a èasto øíká jen èást pravdy, 
zbytek radìji opomene a doufá, že si 
obèan to nepøíjemné nedomyslí. Uvedu 
zde nìkolik pøípadù:
     Správa tvrdí, že úložištì není 
jaderná skládka, protože se èistou 
technologií pomocí obalových souborù 
v hloubce 500 metrù pod zemí uloží 
použité palivové tyèe z jaderných 
reaktorù. Už ale neøekne, že se poèítá s 
u l o ž e n í m  v e š k e r é h o  v y s o c e  
radioaktivního odpadu nacházejícího 
se na území Èeské republiky, odpadu z 
výzkumných pracoviš� ,  všech 
dosloužilých radioaktivních záøièù, 
použitého materiálu z jaderných 
elektráren, tedy i èástí jaderných 
reaktorù a dokonce vysoce radioaktivní 
vody. Všechen tento jaderný odpad 
zalitý do skla nebo asfaltu bude v 
sudech  u ložen  v  obrovských  

podzemních komorách hlubinného 
úložištì!
    Správa tvrdí, že podstatná èást 
plochy úložištì (300 ha) bude schovaná 
500 metrù pod zemí a tudíž o ní obèan 
ani nebude vìdìt. Bohužel už nás 
neinformuje, že takový rozlehlý 
podzemní prostor se musí také dobøe 
odvìtrat.  Na okrajích podzemního 
úložištì budou muset být z povrchu 
vyraženy vìtrací jámy (kolmé díry do 
masívu), odkud na povrch povanou tzv. 
„mdlé“ vìtry. Ve studiích se hovoøí o 
možných radiaèních inverzích v okolí! 
Mimochodem plochu 300 ha si asi 
tìžko dokážeme nìjak reálnì 
pøedstavit. Každý z nás byl ale urèitì na 
Václavském námìstí v Praze. Podle 
katastru nemovitostí má Václavské 
námìstí plochu 42255 m2. To jsou 
zaokrouhlenì 4 ha. Lehce si lze nyní 
spoèítat, že do plochy podzemní èásti 
úložištì se vejde 75 „Václavákù“! 
Správa rovnìž obèanovi neøekne, že 
materiál z podzemních vyrubaných 
prostor se musí dostat na povrch a 
nìkde uložit. Odhaduje se, že celková 
deponie rubaniny zabere plochu 9 ha 
pøi výšce 7 až 8 metrù. V blízkosti 
vstupu do podzemí tedy zaène vyrùstat 
halda kamení, která dosáhne celkové 
plochy cca dvou Václavských námìstí!
Správa tvrdí, že rozloha povrchového 
areálu bude maximálnì 10 až 20 ha v 
z á v i s l o s t i  n a  m o r f o l o g i i  a  
infrastruktuøe zvolené lokality a že 
podzemní èást úložištì se nevybuduje 
najednou, ale postupnì v horizontu 
zhruba 100 let. Jinými slovy to 
znamená, že nìkde u Lubence, u Blatna 
nebo u Žihle  mùže vzniknout betonová 
plocha povrchového areálu o velikosti 
2,5 až 5 -ti Václavských námìstí a také 
to znamená, že lidé, nejspíše naše dìti, 
budou celý svùj život žít v blízkosti 
stoletého staveništì!
   Takových neúplných informací 
bychom našli nìkolik dalších desítek. 
Vìøím ale, že každý rozumný èlovìk 
dokáže tyto polopravdy odhalit a 
nenechá si namluvit, že problém 
radioaktivního odpadu je i jeho 
problémem, i pøesto, že se na jeho 
vzniku nijak nepodílel. 
Jiøí Svejkovský

Pravdy a polopravdy o úložišti

       „Neøíkej že nemùžeš, když 
nechceš. Protože pøijdou velmi brzy 
dnové, kdy to bude daleko horší: 
budeš pro zmìnu chtít a pak už 
nebudeš moci.”

        Vìøíte, že obyèejné železo je pro 
ukládací soubory jaderného odpadu to 
správné? Myslíte jako SÚRAO, že za 
200.000 let neprokoroduje? Uspokojí 
Vás, když po 3 letech upozoròování na 
tuto neuvìøitelnou chybu, SÚRAO 
ustoupí tak, že zváží, jestli jej nedoplní 
jinou obálkou? Vìøíte, že chtìjí pro nás 
bezpeèí, když úložištì jsou ochotni 
umístit do širšího pole geologického 
zlomu procházejícího pùlkou Evropy? 
Domníváte se, že myslí na nás, když 
jsou schopni umístit úložištì s horkou 
komorou 200 m od vysokotlakého 
plynovodu Gazela a 2 km od její 
pøeèerpávací stanice, nebo nìkolik 
kilometrù od raketové støelnice? Máte 
za to, že jaderný odpad je ménì 
nebezpeèný, když není vidìt a je pod 
zemí? A co když nevíme, co se v zemi   
s ním bude dít? Taky jako SÚRAO se 
domníváte, že když na nìj neuvidíte, 
nemùže se nic stát? Uvìøíte každému, 
co nastaví pravidla a pak je nìkolikrát 
za sebou zmìní? Nìkomu, kdo neustálé 
výmysly vydává za fakta? Nìkomu, 
kdo si zákony vysvìtluje, jak se mu 

hodí? 
      Pokud vìøíte a domníváte se, pak 
amen s Vámi. Jste na nejlepší cestì, 
kdy domov Vám již brzy nebude 
domovem. Vaše víra a domnìnky 
neschopného, èi všehoschopného 
protivníka nenapraví a nezastaví. Jeho 
pohání peníze z jaderného úètu, ty 
nejsou malé. Pro ty se vyplatí mást, 
vymýšlet  si  a  lhát.
Richard Kanta

Víra tì ochrání?

    Stáli byste o po-
v ídán í  na  téma 
úložištì?  Jsme k 
d i spoz ic i .  S taè í  
domluvit termín a 
místo  na telefonech: 

603 81 81 85
a 720 229 825

         Poslední Zprávy ze Správy SÚRAO píší o mýtech. Ne že by to bylo nìjak 
veselé ètení. SÚRAO si dokáže vyrobit mýtus, který nìkdo øekl a pak jej vyložit, 
jaká je to demagogie. Prý: „je mýtus, že úložištì bude obr“. Líèí, jak je nìkdo trápí 
s argumenty o zásadním zásahu do krajiny. Už šroubované: „zásadním zásahem 
do krajiny“ by snad nikdo nepoužil. Poté se hroutí, že ten nìkdo zapomnìl dodat, 
že tìch 72 fotbalových høiš� je pod zemí. Od nikoho jsem takovou variantu 
neslyšel a když, tak se vší parádou, jak to je. Inzerujeme to v mapì Stezky záøivky, 
kam jsme jejich podzemní stavbu promítli. Že by se nevyznali ve vlastních 
plánech, v mapì neumìli èíst? Asi. Umìní èíst není dáno tituly. A koneènì se 
dostáváme k jejich zamilovanému: 1-2 náklaïáky za hodinu. Tady jsem byl 
pøinucen sáhnout k výpoètùm, jež pøedvedli v inzerci v jednom z èísel Deníku, 
nebo� ve Zprávách ze správy již jen publikují výsledky. Èili ve Finsku prý vytìžili 
100 tisíc metrù krychlových horniny, což bylo 270 tisíc tun materiálu. Již 
skuteènost, že tabulkovì má žula specifickou hmotnost 2700 kg/m3 navádí spíše, 
že to nìkdo spoèetl, nežli zjistil fakta. To by se totiž nesmìlo jednat o gram 
zeminy èi jiného materiálu, ale budiž tøeba to bylo zanedbatelné množství. 
Zajímavé, že to naložili na 7000 nákladních aut po 40 tunách. Že zrovna tak kulaté 
èíslo, když to nikdo nevymyslel? A z toho vyšlo, že v dobì intenzivní tìžby 
projedou 1 až 2 náklaïáky za hodinu. Rozumím, že to bude ménì než jeden,      
ale  v  nejhorším   cca   1,5   náklaïáku   do   hodiny. 
        Vzal jsem také jiné jejich dokumenty. V nich píší, že u nás bude vyrubáno 
2,51 mil. metrù krychlových rostlé horniny, z toho pøed zapoèetím ukládání 
1.838.620 m3. Násobeno 2.7 je 4.964.274 tun žuly. Poèítejme jako oni 15 hodin 
dennì, 250 pracovních dní v roce. V jiném dokumentu mluví o tom, že nìjaké 
desetiletí budou potøebovat zkoušet zpùsob ukládání, provìøovat materiály          
a podobnì. Jestli je to 10 let pøed r. 2065, kdy má úložištì zaèít fungovat, pak na to 
mají 30 let dolování a støílení skály. K dispozici tedy 30 x 250 x 15 = 112.500 
hodin. V prùmìru mi tedy vychází …….  A ejhle, najednou mi došlo, jak mohli 
poèítat 40 tun na náklaïák, když ve Finsku smí náklaïák na silnici jen          
s hmotností 40 tun, tedy vèetnì toho, co sám váží. U nás sice jízdní soupravy     
s návìsem mohou vážit nejvíc v Evropì a to 48 tun, ovšem pro naše normální auto 
je to max. 40 tun. Bìžnì se dá naložit 10t, 15t, nebo 18 t. Pøi 18 tunách je to ovšem 
v prùmìru 2,45 náklaïáku za hodinu.
      Jenomže to ještì není vše. Z výkresù jsem odeèetl, že 5% vytìženého 
množství se tam vrátí v podobì litého nebo støíkaného betonu. To pøedstavuje 
0,12 auta do hodiny.
        Jenže ani to není vše. V roce 2065 bude muset také stát povrchový areál         
a vìtšina staveb již o tìch 10 let døíve. Opìt disponujeme údajem, jenž si nechalo 
SÚRAO zpracovat. Obestavìného prostoru to bude prý 85.157 metrù 
krychlových. Referenèní stavbou a jejím pøepoètem jsem zjistil, že na 100% 
obestavìného prostoru pøipadá cca 44% objemu stavebnin. K tomu je zapotøebí 
1827 m3 výkopù na nádrže a podobnì. Poèítejme, že naložíme na naše auto 
hodnì, tøeba 30 m3 (TATRA 815 má korbu na 10 m3). To vše dìlá nìco            
pøes  0,01  auta.

Celkem jsme na 2,58 náklaïáku do hodiny, ale v prùmìru. V dobì 
nejvyšší intenzity to tedy bude 3 nebo více než 3? Pak je to dennì 45 
nákladních aut? Pro nìkoho to nemusí být moc, ale pro nìkoho už ano. 

Ale ani teï to ještì není vše. Do r. 2065 tam musí být také veškeré 
zaøízení tìžní, výztuže, svorníky, havarijní tìžní zaøízení, skypy, 
mechanizace, èerpací technika, trafostanice, rozvodna, dovážet se musí 
trhavina, pohonné hmoty, vybudovat se musí vzduchotechnika, ale také 
ploty, železnièní vleèky, povrchy silnic, upravit deponáže, musí být dovezeno 
veškeré zaøízení povrchové èásti, jako jeøáby, manipulátory, ale také první 
bentonit a podobnì.  A to vše tam nepøiletí. Nemluvì o tom, že 1 až 2 auta do 
hodiny zajistí jen ti, co budou dojíždìt dolovat žulu a stavìt povrchový areál.

Vcelku již znaèný rozdíl od propoètù SÚRAO. Prostì to nikdo 
nezjiš�oval a jako vìtšinu údajù  si to vymyslel. A takhle bych mohl, jak sám pan 
Slovák  øekl,  rozporovat  jednu  vìc  za  druhou  donekoneèna.

Richard Kanta

           „Nejhorší srážka v životì je 
srážka s blbcem. Blbce nikdy 
neusvìdèíte z blbství. Z takové srážky 
vyjdete vždycky jako nejvìtší  blbec  
pod  sluncem.“

       Poøad Hyde Park Civilizace na ÈT24, 19. 3. 2016 a 6. 8. 2016. Hostem byl jaderný 
fyzik profesor Františk Janouch.
       Bìhem slov o bezpeènosti úložištì navozují použité fotografie v divácích dojem,    že v 
èeském úložišti bude izolace jaderného odpadu od životního prostøedí zajištìna  mìdìnými 
kontejnery. Na rozdíl od Skandinávie má být v Èechách místo mìdi použita  uhlíková ocel 
(lidovì železo). Pøesvìdèivost manipulace zvyšuje pøítomný host poøadu.

      Není to výmluvné? 
Tak  t rochu  s ymbo l  
souèasných   událostí.
 

 Spolek SOS Lubenec 
dìkuje za pøízeò Vás, 
ètenáøù. Foto: Marcela Svejkovská

Èertovské jaderné perníèky


