
 TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 

 

             Třetí občanská inspekce Temelín žádá skutky od Altmaiera 
 

  15. září 2013. Temelín/ Hluboká nad Vltavou. Třetí občanská  inspekce s navazující Konferencí o 

otázkách jaderné bezpečnosti v JE Temelín (JETE) v Čechách se dnes obrátila na německou  

spolkovou vládu s požadavkem na přijetí nabídky ředitelky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

SUJB Dany Drábové na provedení přezkoumání kvality svarů 1. bloku JETE. Proběhlý víkend 

potvrdil ve světle zveřejněného dobrozdání bývalého technického vedoucícho německého jaderného 

dozoru ve Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ředitele oddělení ministerstva v.v. Dietera 

Majera, zásadní pochybnosti o průkazu kvality svařovacích prací. Nabídku učinila paní Drábová již 

v říjnu 2012 na konferenci ve franckém Wunsiedelu a opakovala ji poslední týden v českém tisku. 

   Na občanské inspekci v JETE se podílelo na dvacet občanek a občanů z Německa, České 

Republiky, Rakouska a Slovenska. V minulých letech se angažovali za větší transparentnost kolem 

bezpečnostně sporného případu, který byl odhalen v roce 2000 organizací Greenpeace a jeho 

význam je od té doby českým úřadem jaderné bezpečnosti SUJB zpochybňován. 

   Expert na jádro Greenpeace Ing. Jan Haverkamp, který tento problém od začátku sleduje, k tomu 

řekl: „Podle našich rozborů existují oprávněné pochybnosti o svarech, které jsou bezpečnostně 

technickou  podstatou každé jaderné elektrárny“. 

   Brigitte Artmann ze strany Zelených ve Wunsiedelu reagovala: „Temelín a SUJB nejsou s to 

odstranit z cesty podstatné pochybnosti o bezpečnosti. Měli na to dodnes už dvanáct let. Dobrozdání 

Dietera Majera dokládá, že Německo nutně musí přijmout nabídku SUJB a musí za pomoci 

nezávislých expertů důkladně přezkoumat stávající stav dokumentace, namísto aby věřilo výkladům 

českého úřadu. Pokud bude akceptováno takové bezpečnostní riziko, težko bude možné litovat, až 

bude pozdě. Temelín stojí jen  60 km za hranicemi. 

   Jedna z účastnic občanské inspekce, poslankyně Evropského parlamentu Rebecca Harmsová, 

řekla: „Nedbalost na stavbách, korupce a časté mimořádné události podněcují protesty v Rakousku 

a Německu, ale také v samotné České Republice. Zvláště svar číslo 1-4-5  vyvolává starosti. 

Jaderné nebezpečí se nezastaví na hranicích. Proto musí být odstoupení od jaderné energie celo- 

rvropsky urychleno. 

  Eduard Sequens z občanského sdružení Calla vysvětlil, že při hledání konečného úložiště 

použitého paliva JE zapomnělo ministerstvo průmyslu a obchodu na slib dobrovolnosti při účasti na  

průzkumech, jelikož obce musí dát souhlas. Lokality pro průzkum mají být nyní nařízeny ve všech 

sedmi až osmi územích přesto, že s tím obce nesouhlasí, první území bylo určeno u Kraví Hory na 

Žďársku 30. května 2013, plánované práce v těchto územích byly rozděleny na dvě etapy, na 

vyhledávání (bez vrtů, všude do roku 2016) a na geologické práce do roku 2018 ve čtyřech 

lokalitách). V březnu 2013 byl učiněn požadavek na 131 starostů, 29 občanských sdružení a na další 

subjekty, aby se podílely na akci „Konečné úložiště fair“. 

   Monika Wittingerová ze sdružení Jihočeské Matky (proti JE) z Českých Budějovic říká: 

„Ve zprávě českého Ministerstva pro životní prostředí stojí: U dvou nových plánovaných reaktorů 

číslo 3 až 4  bude prováděna evakuace v případě explose jen v okruhu 800 metrů.“ 

   Miroslav Patrik z Dětí Země z moravského Brna k tomu dodává: Nikdo v České Republice 

nemůže vznést žalobu proti výstavbě jaderných elektráren, jen lidé, kteří svými pozemky přímo 

sousedí s územím stavby, anebo občanská sdružení, čímž je vláda v rozporu s evropským právem. 

 

 

V.i.S.d.P.: Brigitte Artmann, Kreisrätin/Kreisvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   

KV Wunsiedel, Am Frauenholz 22, 95615 Marktredwitz, Germany, Tel +49 0923162821 

Mobil +49 01785542868, brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de 

www.gruene-fichtelgebirge.de 

 

 

mailto:brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de
http://www.gruene-fichtelgebirge.de/


Anlagen: 

 

1. Gutachten Dieter Majer (Deutsch) 

 

 

2. Foto 7: Start der Bürger-Inspektion 2013 am AKW Temelin: 

Dr. Lenka Pipkova, Dokumentarfilmerin, Dipl. Ing. Jan Haverkamp Greenpeace, DI Peter Allen 

Land Niederösterreich, Prof. Dr. Klaus Buchner Atomphysiker, Brigitte Artmann, Astrid Galik bei-

de Grüne Wunsiedel, Rebecca Harms MEP Fraktionsvorsitzende Grünen EU-Parlament, Elke Hüge, 

Dipl.Ing. Thomas Hecht, Wolfgang Müller alle BI STOPPT TEMELIN, Peter Mihok NGO Bratis-

lava, Dr. Herbert Barthel Energiereferent BUND Bayern. 

  

Fotos: Albert Artmann 
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