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6. TEMELÍNSKÁ KONFERENCE 

SOBOTA, 24. 9. 2016 
9:00 Infocentrum JETE –14:00 Parkhotel Hluboká n. Vltavou  

18:00 FINAL PICTURE Filmový festival Uranium, vítěz Žlutého Oskara 

25. 9. 2016 Procházka parkem a zámkem Hluboká 
 

 

Německo požaduje kontrolu snímků svarů v Temelínu 
Šéf německého úřadu pro atomovou bezpečnost, Wolfgang Cloosters se marně domáhá 

možnosti kontroly snímků svarů chladícího systému reaktoru 1 jaderné elektrárny Temelín. Česká 

strana manipulace s rentgenovými snímky svarů zamlčela. Ptáme se: 

 

 Dojde tedy konečně ke kontrole archivu snímků?  

 Stane se to dříve, než nastane atomová havárie? 
 

Zatímco v západní Evropě zuří boj o belgickou atomovou elektrátnu Tihange, Temelín zůstává 

stranou pozornosti. Rakousko sice organizuje workshopy, ke snímkům svarů v Temelínu se ale 

nikdy nedostalo. Reaktor 1 je bez kompletní dokumentace o kontrole provozován nelegálně. 

Proslýchá se, že inspektorka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je systematicky 

obelhávána. Pracovala na kontrole svarů chladícího systému 1-4-5 a je dodnes přesvědčená, že 

„svary neunesou větší zatížení a archiv rentgenových snímků zařízení není kompletní. Chybí i 

podpisy zodpovědných pracovníků. 

Věci se daly do pohybu až teprve, když se o záležitost začali zajímat zemští radní bavorského 

Wunsiedelu. Podařilo se jim dostat se ke kontrole Reaktoru 2, nebyla jim ale umožněna prohlídka 

Reaktoru 1. Radní Brigitte Artmann to sarkasticky komentuje: „Zřejmě si mysleli, že bych i jen se 

svým krejčovským metrem našla chyby ve svařovaných spojích.“ Po další z německé strany 

vynucené expertní kontrole v Temelíně a další poradě v německém ministerstvu životního 

prostředí, které zprostředkovala zelená poslankyně Sylvia Kotting-Uhl, se k problematice svarů v 

JETE odehrál konečně první bilaterální rozhovor s nezávislými experty v Praze. Spolu s Brigitte 

Artmann se zúčastnil i Jiří Tutter, bývalý ředitel české pobočky Greenpeace. O svých zážitcích 

podá Jiří Tutter svědectví na záříjové konferenci. Celý případ s manipulovanými rentgenovými 

snímky dokumentoval i se svým kolegou Janem Haverkampem. Více informací také v dokumentu 

The Risks of Skoda + Gutachten Dieter Majer: http://gruene-fichtelgebirge.de/the-risks-of-skoda/ 
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Zadrží státní hranice radioaktivitu? Dukovany, druhá česká atomová elektrárna, je 30 

let stará, má 4 porouchané reaktory a nemá standardní druhý ochranný kontejnment. Za to se i u 

této elektrárny prokázaly manipulace se snímky svarů chladících systémů u všech čtyř reaktorů. 

Reaktoru 1 byla navíc prodloužena doba životnosti na neurčito. Protiatomová iniciativa BI WAA 

NAA a IPPNW (Lékaři proti jaderné válce) zaslali úřadu ve Wunsiedelu 61 otázek stran přípravy 

na jadernou katastrofu. Iniciativě Stop Tihange se už kvůli belgické elektrárně podařilo vyvolat 

masové protesty v Cáchách a město Cáchy se rozhodlo kvůli elektrárně žalovat stát Belgii.  
Na zprávy o manipulaci aktů v Dukovanech ale reagovaly úřady východního Bavorska pouze 

informací, že  mimo okruh 10 mil není třeba rozdávat obyvatelům jodové tablety. Zástupci krajů 

se musí nutně naučit, jak žalovat stát! Základní zátěž už máme – podle švýcarského 

Federálního úřadu pro jadernou bezpečnost (ENSI) je do vzdálenosti 1000 km od Černobylu 

dlouhodobá (padesátiletá) expozice 190 milisievertů (mSv). Pro srovnání – zátěž pracovníka 

jaderné elektrárny nesmí za celý jeho život překročit 190 mSv, u běžných lidí je pak norma 

max. 1 mSv ročně. Toto zatížení je tedy ve střední Evropě překročeno již následky Černobylu.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 
Hinkley Point C & PAKS II: Sporné subvence pro nové jaderné elektrárny v EU, hrozící 
manipulace s veřejných zakázkami a ekologické alternativy k atomu 

Christoph Rasch, Greenpeace Energy  
Svary chladícího systému v JETE - Jiří Tutter, býv. ředitel Greenpeace Česká republika 
Jaderné elektrárny v Evropě a prodloužení životnosti Dukovan - Jan Haverkamp, konzultant 

Nuclear Transparency Watch a Greenpeace  
Jaderná úložiště - Eduard Sequens (CALLA) a Sylvia Kotting-Uhl, poslankyně Spolkového 

sněmu za Zelené 
Final Picture –  Filmový festival Uranium, vítěz Žlutého Oskara –  

Film Michaela von Hohenberga - Drama o válce proti atomu, v němčině s angl. Titulky,  
česká premiéra, trailer na  https://www.youtube.com/watch?v=IsEboujCR6Q 
Podrobnější program na stránkách www.gruene-fichtelgebirge.de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Omezený počet účastníků, přihlášky posílejte na emailovou adresu níže: 

 Brigitte Artmann, Kreisvorsitzende Grüne Fichtelgebirge 

Mobil +49 (0)1785542868, brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de 

 Hilde Lindner-Hausner, BI WAA NAA, Tel. +49 (0)9608 202, kontakt@biwaanaa.de 

Infocentrum JETE 49° 10′ 55″ N, 14° 22′ 53″, Parkhotel Hluboká www.parkhotel-hluboka.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konference je financována drobnými dárci. Prosíme o podporu na konta:                       

 DIE GRÜNEN KV Wunsiedel: IBAN: DE10780500000620005496,  

BIC: BYLADEM1HOF (možno vystavit potvrzení o dárcovství pro daňové přiznání) 

 STOPPT TEMELIN  B.Artmann, IBAN: DE52 7805 0000 0222 4106 64, 

BIC: BYLADEM1HOF (bez potvrzení o dárcovství) 

 
V.i.S.d.P. Brigitte Artmann, Am Frauenholz 22, 95615 Marktredwitz 
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