
 

                                                                 
 

 

        
                      
            
 
 
 

 
 

Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok  3. a 4. Jaderné elektrárny 
Temelín  

Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko  
 

 

V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo o p eshrani ním 

posuzování vliv  na životní prost edí zám r výstavby nového výrobního zdroje v lokalit  Temelín 

(bloky 3. a 4. JE Temelín). Spolkové ministrstvo pro zem lství, lesní, vodní hospodá ství a 

životní prost edí (BMLFUW) oznámilo, že Rakouska spolková republika se kv li možnému 

závažnému p eshrani ního vlivu zám ru na své životní prost edí mezinárodního procesu 

posouzení (tzv. proces EIA) zú astní. Zejména v p ípad  t žké nehody plánovaných jaderných 

blok  m žou být zasaženy v echny rakouské spolkové zem . 

Koncem b ezna 2012 p edalo Ministerstvo životního prost edí eské republiky Rakousku 

posudek EIA. Cílem posudku EIA je vyhodnocení  obsahu Dokumentace EIA a zapracování i 

zodpov zení došlých stanovisek v rámci procesu EIA autorizovaným znalcem. Posuzování 

kon í doporu ením pro stanovisko eského MInisterstva životního prost edí k p edm tnému 

zám ru v etn  podmínek, které bude muset dle posuzovatele splnit oznamovatel, aby mohl 

získat od eského MŽP souhlasné stanovisko.  

 

Technické problémy procesu  
 

 Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený 
Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k 



ukon ení zjiš ovacího ízení z roku 2009. V tomto stanovisku Ministerstvo 
životního prost edí autorovi dokumentace EIA p edepsalo, jaká témata zejména 
musí být v posudku projednána. Požadovaná konkretizace projektu, zejména s 
ohledem na bezpe nost plánovaných reaktorvých blok  nebyla v Posudku 
dokumentace nebyla jednoduše v bec zohledn na a  zpracovatel posudku to ve 
svém stanovisku nezmi uje. Protože doposud nebylo dostate  zodpov zeno 
hodn  otázek, podstatných z hlediska bezpe nosti, nelze  Dokumentaci EIA 
prozatím považovat za dostate nou.  

 Teprve s uvedením konkrétního typu od dodavatele projektu lze projektový návrh 
rozpracovat konkretn  a konkrétn  popsat o ekávané vlivy na životní prost edí a 
rizika. Obzvlášt  v oblasti jadern -technické bezpe nosti nutno prozkoumat 

edložená ešení nezávislou institucí. Je nutné prov it ešení a ne zám ry! 
Jakékoliv výroky k jadern -technické bezpe nosti, kterých se týká Posudek, 

ípadn  Dokumentace EIA, nemají tedy žádnou, anebo jen nepatrnou cenu!  
Samotný posuzovatel konstatuje, že odpovídající bezpe nostní analýza bude 
rozpracována teprve v letech 2014- 2016. P esto tým posuzovatel  již nyní v í, 
že budou napln ny kategorické požadavky na jadern -technickou bezpe nost. Ty 
požadavky na za ízení, které jsou nyní pro ve ejnost v mnoha ohledech popsány 
spíš všeobecn , bude možné posoudit konkrétn  až k tomuto datu.  

 V posudku Dokumentace vliv  na životní prost edí je opakovan  zd razn no, že 
obsah predložené Dokumentace EIA je dostate ný pro posouzení EIA. 
Ministerstvo životního prost edí R uvádí ve svém stanovisku, mezi jinými 
požadavky, aby: 

 v Dokumentaci /.../ byly uvedeny konkrétní technické a technologické popisy 
uvažovaných reaktorových typ , v etn  technologických schémat, ove ení vliv  na 
životní prost edí u jednotlivých uvažovaných typech reaktor , stejn  jako vliv  na zdraví, 

edevším p edevším s d 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" 

 
Protože aktuáln  není provedeno posouzení vliv  na životní prost edí, požadované 
Ministerstvem životního prost edí, nem že být od vodn n návrh z Posudku EIA eskému 
Ministerstvu životního prost edí, aby toto vydalo souhlasné stanovisko k Dokumentaci EIA. 

edevším p i posouzení zdrojových len  a radia ních následk  potencionálních havárií se 
jedná o podstatná temata, která majíí hlavní význam pro obyvatelstvo, a to nejenom v 
Rakousku.  
Rizika musí být diskutována otev en , technická opat ení k minimalizaci rizika havárie nelze 

prohlašovat za obchodní tajemství. Prokázání dodržení emisních limit  po havárii, p ípadn  

hodnoty dávek nutno znázornit transparentn . Jestli jsou radia ní následky havárií 

analyzovaných v Dokumentaci EIA, stejn  jako pouzité zdrojové leny akceptovatelné, t.j. jestli 

znázor ují skute  nejt žší havárie, bude možné prov it až po výb ru konkrétního  



technického ešení ze strany zadavatele projektu a jeho bezpe nostních analýz. 

 
Ministerstvo životního prost edí stanovuje ve svém stanovisku rovn ž 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 složky 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 vzho 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 vysoceradioaktivní 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 posudká  je ve svém stanovisku 

nevymáhá.  
 

Co se tý e energetických hledisek, m l zadavatel projektu podle požadavku 1 Stanoviska 



MŽP p inést istého p ínosu svého zám ru pro spole nost se zohledn ním sociálních, 

ekonomických a ekologických aspekt . Tento doklad není v Dokumentaci EIA obsažen. Krom  

toho nesplnil zadavatel projektu podmínku podat p ehled o "relevantních informacích pro 

zd vodn ní pot eby nové výrobní kapacity". 

Stejn  tak argumentace zadavatele projektu ve vztahu k sociálním aspekt m byla nedostate ná 

a neúplná. U ekonomických aspekt  se vyskytly výroky, které nebyly dostate  zd vodn né a  

argumentace, že bez výstavby nového jaderného za ízení by mohlo dojít "k ohrožení 

bezpe ného a dostate ného zásobování elekt inou" nelze prov it. 

Posudká  se ve svém nyní p edloženém posudku nezabývá ani požadavky MŽP ze zjiš ovacího 

ízení, ani nekomentuje hodnov rnost výrok  a údaj , p edložených zadavatelem. 

Posudká  i tak však kritizuje Dokumentaci EIA, a sice zjišt ní ohledn  vlivy hluku, kritizuje mezi 

jiným nesprávnou metodiku, použití  zastaralých norem i zmate nou teminologii a pod. 

Podobn  neodstate  jsou popsány i ú inky vibrací. 

esto neshledal posudká  žádný d vod pro vrácení Dokumentace EIA k p epracování. 

   

Obsahové nedostatky 

ešení otázky úplné ztráty vlastního napájení slibuje teprve až pozd jší plánování elektrických 

systém  v nových blocích jaderné elektrárny. Popis t chto scéná  ycela chybí v Dokumentaci 

EIA a posudká  to pouze akceptuje. 

Pozoruhodn  byly odhadnuty ú inky chladících v ží, i kdyý budou p istav ny minimáln  2 nové 

že, budou mít pouze minimální vliv na rozd lení pr rných teplot vzduchu i vzdušné 

vlhkosti. Stejn  tak má být stín ní zcela srovnatelné s dnešním stavem. Tak to tvrdí autori 

Dokumentace EIA a posudká  to shledává v po ádku. 

Další d ležité tema p edstavuje íprava chladící vody, která má probíhat sou asn  s 

ípravou chladící vodou pro stávající bloky. Tento p íklad spole ného využití infrastruktury 

vyžaduje vlastní základní výzkum. Ú inky sníženého pr rného pr toku vody ve Vltav  ozna il 

Posudek za významný. Provozovatel jaderné elektrárny musel p islíbit, že p i nedostate ním 

pr rném pr toku vody sníží výkon blok , anebo je p ímo odpojí. Je ale t žé odhadnout, jestli 

bec p ijme opat ení a pokud ano, tak jaká.  Posudká  vidí p inejmenším jako áste né ešení 

problému teplovod z JETE do eských Bud jovic. Pro dálkové teplo musí být využito ale pouze 

1,5%, - 1,3% tepla. Jak m že tento podíl zlepšit pom ry v ece Vltav  už bohužel posudká  

nevysv tluje. 

Výpo ty v Dokumentaci EIA taky uvád jí, že teplota vody ve Vltav  po uvedení nových 
blok  m že vzr st o 0,13 – 0,17 °C. Posudká  toto nepovažuje za problém. Zajímavá by 
byla ale nejen míra zvýšení teploty vody, ale i její ú inek na životní prost edí.  To však 
Dokumentace EIA neprojednává a posudká  je s tím srozum n. 



Posudká i se zdají p edpoklady pro výpo ty pro radia ní ochranu íliš konzervativní a rovnou 

navrhuje, aby se v dalších fázích plánování tento konzervativizmus snížil (!) Návrh by se m l 

objevit jako podmínka v záv re ném stanovisku MŽP k tomuto procesu EIA! 

Posudká  se rovn ž spokojil s výrokem z Dokumentace, že pravd podobnost výskytu 
žké havárie v nových blocích jaderné elektrárny iní mén , než  10-5/reaktorrok . To je 

však stanoveno p íliš vysoko. Na základ  statistických a pravd podobnostních výpo  lze totiý 
výslovn  dokázat, že pravd podobnost t žké havárie v blízké budoucnosti u nových reaktor  
bude muset být menší, než 10

-7
/reaktorrok . Hodnota z Dokumentace EIA   10-5 je tedy p íliš 

vysoká a vlastn  odpovídá sou asné etnosti t žkých havárií v jaderných elektrárnách (6 
reaktor  za 50 let), ta je ale st ží akceptovatelná.  
V jednom bod  lze ale s posudká em souhloasit: výstavba dvou nových blok  v 
Temelín  spl uje p vodní koncepci se ty mi bloky. Ano, tato koncepce byla schválená 
eskoslovenskou vládou usnesením pod íslem 221 v roce 1978. Nutno doufat, že 

taková koncepce bude v eské republice kone  modernizována. 
 

Záv r 
 

Posudek Dokumentace EIA je zakon en doporu ením, aby byl zám r dvou nových blok  v 

lokalit  Temelín realizován. Posuzovatelský tým se ale se svým kolem nevypo ádal 

dostate . Na jedné stran  je srozum n se skute ností, že p edložená Dokumentace EIA 

neodpovídá Stanovisku MŽP R v zjiš ovacím ízení z roku 2009. Posudek sice odhalil v 

Dokumentaci EIA závažné nedostatky (hluk, vibrace) a potenciální problémy (zásobování 

chladící vodou), na druhé stran  Dokumentaci nevrátil k p epracování a navrhnul MŽP, aby 

vydalo kladné stanovisko v rámci procesu EIA. Dokumentace EIA bude p es všechny nedostatky 

atestována jako úplná a správná, co je nanejvýš zarážející. Doporu ení k vydání kladného 

stanoviska v Dokumentaci EIA musí být rozporováno.  

Posudek nutno vrátit posuzovateli k p epracování anebo je nutné se od nej v záv re ném 

stanovisku MŽP k p edm tnému projektu distancovat. 
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(Ing. Dalibor Stráský) 
 
 


