
Němečtí odpůrci jádra na návštěvě v Temelíně 
 
Temelín, 25.září 2011 – Společně s odborníky z řad odpůrců jádra z České republiky, Polska a Rakouska 

dnes navštívilo cca. 100 občanů německých příhraničních oblastí jihočeskou jadernou elektrárnu 

Temelín, nacházející se 150 km jižně od Prahy. Vyzvali českou vládu, aby následovala Německo a 

Rakousko, tedy aby odstoupila od stávajícího jaderného programu, od plánované výstavby dalších 

jaderných elektráren a změnila svou energetickou koncepci směrem k čistým a obnovitelným zdrojům 

energie.  

 

Poté, co se Německo rozhodlo vystoupit z jádra, vidí němečtí odpůrci jádra nadále nebezpečí možných 

jaderných nehod v České republice. Pokud by došlo k nehodě podobných rozměrů jako ve Fukušimě, 

znamenalo by to kromě jiného finanční konec Evropy.  

 

Brigitte Artmann ze Zelených ve Wundsiedlu vysvětlila smysl návštěvy v Temelíně: „ČEZ nás 

nedokázal přesvědčit, že by Temelín byl pod lepší kontrolou než německé reaktory nebo reaktory v 

Japonsku. Naopak: v průběhu naší návštěvy v Temelíně jsme pochopili, že naše pochyby, které vedly k 

německému výstupu z jádra, jsou v českých médiích a ve veřejné debatě v Čechách velmi aktivně 

potlačovány.“ 

 

Účastník návštěvy, odborník Greenpeace EU v oblasti jaderné energie Dipl. Ing. Jan Haverkamp, žijící v 

Praze, dodal: „Témata jako jaderný odpad nebo teroristické útoky jsou v České republice tabu. A ještě 

více zarážející je skutečnost, že české úřady veřejnosti záměrně zatajují kupříkladu informace o 

stavebních závadách v Temelíně. Jedním z příkladů takových stavebních nedostatků je oprava chybného 

sváru na hlavním chladícím vedení u reaktoru. A proto je zde snaha, aby se takové případy v rámci tzv. 

zátěžových testů, které jsou prováděny na jaderných elektrárnách po havárii v japonské Fukušimě, 

znovu neposuzovaly.  

 

Mnozí němečtí občané jsou aktivně zapojeni do veřejného připomínkovacího řízení v rámci procesu EIA 

(posouzení vlivů stavby na ŽP) na dva nové reaktory v Temelíně. Artmann: „Je velmi důležité, aby se 

česká vláda konečně odpoutala od svého ideologického postoje k této nebezpečné technologii, kterou 

jaderné elektrárny jsou. Musíme velmi tvrdě bojovat, abychom prosadili naše práva na námitky. 

Požadujeme například, aby veřejné projednání proběhlo nejenom v České republice, ale i v Bavorsku a 

Sasku, jak předepisuje mezinárodní právo. Pouze tak může německá debata opravdu zasáhnout i 

zodpovědné zástupce českého státu.“ 

 
V rámci návštěvy v Temelíně si účastníci exkurze  prohlédli informační centrum a areál elektrárny. 

Kromě toho si mohli poslechnout přednášky dlouhodobých českých odpůrců jádra, jako např. bývalého 

ministra životního prostředí Martina Bursíka nebo zvláštního pověřence země Horní Rakousko pro 

příhraniční jaderná zařízení Dalibora Stráského. Artmann: „Mnohé německé obce již samy vyrábí 

zelenou elektřinu. Vítr, slunce, kogenerační jednotky a skladování elektřiny představují naši budoucnost 

a vytváří nová pracovní místa. Německé rozhodnutí o odstoupení od jaderného programu vycházelo ze 

zkušeností z Černobylu a Fukušimy, byly vyslyšeny hlasy lidí, demonstrujících na ulicích, byl dán 

prostor všem stranám diskuse. Pokud se dá prostor všem stranám, pokud jsou zohledněny opravdu 

všechny argumenty, pak neexistuje jiné východisko, než výstup z jaderného programu – a Česká 

republika jde momentálně zcela opačným směrem. Proto jsme zcela oprávněně znepokojeni.“ 

 

Další informace: 

Brigitte Artmann, Bündnis 90/Zelení, Am Frauenholz 22, 95615, Marktredwitz, tel: +49 9231 62821, 

mobil: +49 178 5542868, brigitte-artmann@gmx.de 

 

(1)  Refereční zpráva o spárách 

http://gruene-fichtelgebirge.de/uploads/media/The_Risks_of_Skoda_Greenpeace.pdf  
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