
 

                                                                 
 

 

        
                      
            
 
 

 

STANOVISKO  

zmocn nce zem  Horní Rakousko 

v rámci procesu EIA na JE Temelín - Výstavba  blok   3 & 4 
Stanovisko k Posudku Dokumentace EIA  

 

 

Posudek, stejn  jako Dokumentaci EIA nutno vrátit posuzovateli, resp. autorovi 
Dokumentace k p epracování anebo v záv re ném stanovisku MŽP je nutné se od 

edm tního projektu distancovat.  

Zd vodn ní  

Posuzovatelský tým se s úkolem vypo ádal nedostate . Na jedné stran  je srozum n se 
skute ností, že p edložená Dokumentace EIA neodpovídá záv m Ministerstva životního 
prost edí eské republiky k záv m zjiš ovacího ízení z roku 2009. 

V n m požadovaná konkretizace projektu, zejména s ohledem na bezpe nost plánovaných 
reaktorových blok  nebyla jednoduše v Dokumentaci EIA zohledn na a posudká  toto ve svém 
stanovisku nevymáhal.  

Protože hodn  otázek, d ležitých z hlediska bezpe nosti nejsou v sou asnosti dostate  
zodpov zeny, nelze v první ad  Dokumentaci EIA považovat za dostate nou. Teprve po 
rozhodnutí se zadavatele projektu ohledn  výb ru konkrétního typu reaktoru m že být 
projektový návrh  

konkrétn  rozpracován a pak bude možné konkrétn  znázornit o ekávané vlivy na životní 
prost edí. Jakékoliv výroky k jadern -technické bezpe nosti, které se vyskytují v Posudku, resp. 
Dokumentaci EIA, nemají tudíž žádnou, anebo jen nepatrnou hodnotu! Samotný posuzovatel 
konstatuje,  

že odpovídající bezpe nostní analýzy bude možné vypracovat teprve v letech 2014 - 2016. 
esto již te  v í posuzovatel, že kategorické výroky ohledn  jadern -technické bezpe nosti lze 



naplnit. 

V Posudku Dokumentace EIA je opakovan  zd razn no, že obsah p edložené dokumentace je 
v tomto procesu EIA dostate ný.  

Ministerstvo životního prost edí R stanovuje ve svém Stanovisku mezi jinými požadavek, aby: 

 „v Dokumentaci […] byly uvedeny konkrétní technické a technologické popisy 
uvažovaných reaktorových typ , v etn  technologických schémat, prozkoumání vliv  na životní 
prost edí u jednotlivých  

 uvažovaných typech reaktor , stejn  jako vliv  na zdraví, p edevším p edevším s 

razem na oblasti, které jsou vyjmenovány v níže uvedených požadavcích na dopln ní 

dokumentace. 

·  "na základ  komplexního vyhodnocení všech uvažovaných reaktorových typ   […] mají být 

prozkoumány vlivy t chto reaktor  na životní prost edí a ve ejné zdraví" 

Toto prozkoumání vliv  na životní prost edí požadované MŽP není do dnešního dne 
provedeno.  
 
Ministerstvo životního prost edí stanovuje ve svém stanovisku taky následovné požadavky: 
 "na základ  komplexního vyhodnocení všech typ  reaktor , které p icházejí do úvahy, 

nutno prozkoumat vlivy reaktor  na životní prost edí a zdraví obyvatelstva, v etn  potenciálních, 

a po zohledn ní tohoto hlediska vytvo it po adí jednotlivých typ  reaktor "  

Takovýto žeb ek není k dispozici a nepožaduje jej ani Posudek EIA. 
 

Ve Stanovisku MŽP jsou požadovány dále: 

 detailní definice bezpe nostních standard  

 esný popis ochranné obálky (kontejnmentu) a dalších stavebních objekt , d ležitých z 

hlediska bezpe nosti, stejn  jako 

 ov ení schopnosti za ízení odolat r zným potenciálním externím hrozbám (nap . tok 

znými typy letadel) 

Tyto požadavky však nelze realizovat p ed rozhodnutím zadavatele projektu ohledn  výb ru 
konkrétního typu reaktoru.  

 K tematu "Radioaktivních odpad " stojí ve Stanovisku MŽP R detailní požadavky:  

 "uvedení množství odpad , které vzniknou za provozu nové jaderné elektrárny (nízko, 
st edn  a vysoceradioaktivní odpady) 



 prov ení nakládaní s odpady, p edevším vysoceraioaktivními, v etn  vyho elého 
jaderného paliva, jak s nimi bude naloženo nejenom teoreticky, ale i prakticky, 

 uvedení množství vyho elého jaderného paliva, které lze o ekávat za dobu trvání 
provozu, a kapacity plánovaného meziskladu v areálu JE Temelín 

 detailní popis množství vznikajícíh provozních odpad  v kategoriích nízko, st edn  a 
vysoceradioaktivníích odpad  pro v echny uvažované varianty 

 popis lokalit, na kterých mají být uskladn ny r zné sou ásti radioaktivních odpad , a to 
jak dlouho a jaké množství 

 požadavek prokázání funk ního, dlouhodobého, bezpe ného a praxí ove eného uložení 
vysoceradioaktivních odpad  

 popis problematiky skladování vyho elého jaderního paliva v souvislosti se zvýšením 
výkonu jaderné elektrárny 

 vypracování detailního množstevního schematu ohledn  radioaktivních odpad  z 
provozu, s d lením na nízko, st edn  a vzsoceradioaktivní odpady, kde bude uskladn no 
to které množství a s uvedením, jaké skladovací kapacity jsou k dispozici" 

Tyto požadavky nebyly v Dokumentaci EIA spln ny a posuzovatel je ve svém stanovisku 

nevyžaduje.  

 
  
I když posudek v Dokumentaci EIA objevil závažné nedostatky (hluk, vibrace) a potenciální 
problematické dopady na životní prost edí (zásobování chladící vodou),  nevrátil jej k 

epracování a navrhuje Ministerstvu životního prost edí vydat kladné stanovisko v rámci 
procesu EIA. 

 

 
 


