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HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ A VESEJNOST

Události posledních let v naši republice ukazuji, že je velmi
nesnadné prosadit záměr nebo projekt, pokud je laickou veřej-
nosti a především mistnimi obyvateli chápán jako citelný zásah
do životního prostředí. Známým příkladem je zastaveni průzkumu
ložisek zlata v Kašperských Horách v důsledku protestů mistni-
ho zastupitelstva. Paradoxně je obtižné prosazovat i záměry,
kdy navrhované zařízeni, nahrazujici staré uspořádáni, je ve
vztahu k životnímu prostřed! šetrnější. Výrazně složitější je
situace v připadě, kdy se jedná o umisťováni jaderného zářize-
ni . Protesty obyvatel proti umístěni meziskladu vyhořelého pa-
liva na teritoriu dukovanské elektrárny vedly v roce 1992 ke
zrodu usneseni české vlády, které omezovalo kapacitu tohoto
meziskladu. To vedlo k nutnosti výstavby centrálního meziskla-
du vyhořelého paliva. Intenzivní komunikační program ČEZu,
provázejíc! výběr lokality pro tento mezisklad, orientovaný na
mistni obyvatele, dosáhl přes počáteční odpor toho, že zastu-
pitelstva Skalky a okolních obci jsou připravena jednat o vý-
stavbě. Příznivou roli zde sehrály i zkušenosti mistnich oby-
vatel s radioaktivitou, vzhledem k dlouholeté těžbě uranu,
hrozici nezaměstnanost v důsledku ukončováni této těžby, ale i
značné sponzorské dary a nabidka financováni mistnich a regio-
nálních projektů. Tyto zkušenosti jednoznačně indikuji, že
všechny činnosti, souvisejíc! z geologickým průzkumem a proce-
sem umisťováni hlubinného úložiště, budou veřejnosti velmi
citlivě vnimány a nepochybně vyvolají řadu protestnich akci,
předevšim ze strany obyvatel dotčeného regionu. Lze očekávat
nesouhlas i ze strany ekologických aktivistů a protijaderných
sdruženi, přesto, že úkol zneškodnit radioaktivní odpady má
jednoznačně ekologický charakter a je ve shodě se zásadami tr-
vale udržitelného rozvoje.

Všechny zahraniční i domáci zkušenosti i teoretické rozbory
vedou ke shodnému závěru, že jedinou možnosti, jak této situa-
ci čelit, je včas zahájit cilený komunikační program s veřej-
nosti, předevšim s tzv. dotčenými skupinami. Mezi ně nepochyb-
ně patři mistni obyvatelé, vzhledem k dlouhodobosti projektu
mládež, technicky orientovaná a vzdělaná veřejnost, jednou z
dotčených skupin jsou i ekologická sdruženi.

Dřivé než je možné navrhnout strategii komunikačního programu,
je nutné provést studie s cilem úplně pochopit motivaci do-
tčených skupin, jejich zájmy, poznat jimi uznávané hodnoty i
stanovit veškeré možné dopady na jednotlivce i mistni komuni-
ty.



Jak se vlastně vytvářej! stanoviska lidi? Antropologické stu-
die se shoduji v tom, že člověk, dostane-li novou informaci
nebo se setká s novým problémem, má tendenci informace filtro-
vat podle toho, nakolik koresponduji s jeho „kulturnim mode-
lem", tj. v jeho vědomi dřivé zakotvenými informacemi, s jeho
přesvědčením, vírou, hodnotami, které sdílí. Informace, které
jsou v souladu s jeho dosavadními postoji a zkušenostmi, jsou
přijaty, naopak převládá tendence nepřijímat ani vědecky fun-
dované poznatky, pokud jsou s „modelem" v rozporu. V oblasti
problematiky životního prostředí je tento „model" odvozen pře-
devším z široce medializovaných případů znečištění životního
prostředí v posledních desetiletí, v pozadí se však odrážejí i
životní orientace a životní styl, hodnoty a priority jedno-
tlivce i společnosti.

Analýza motivace potenciálního nesouhlasu s ukládáním odpadů
musí proto vycházet především:

• ze zahraničních zkušeností s umísťováním úložiště
• z výsledků výzkumu veřejného mínění, orientovaných na vztah

k životnímu prostředí, k problematice odpadů, k jaderné
energetice a k samotnému úložišti jako k řešení otázky zne-
škodňování vyhořelého paliva

• z vytváření vzájemných vztahů měst a obcí a jaderných elek-
tráren Dukovany a Temelín, z procesu umísťování meziskladu
vyhořelého paliva

• z reakcí dotčených obcí na předkládané záměry firem, které
jsou vnímány jako zásah do životního prostředí. (Např. kauza
Kašperské Hory je pře3vědčivým dokladem, jak je komunikační
program, který přichází pozdě, neúčinný a jak jsou osvědčené
prostředky, jako je exkurze starostů na podobné provozy v
zahraničí, kotraproduktivní, není-li nabídnuta ve správný
čas. )

Příčin nesouhlasu s hlubinným ukládáním je celá řada a lze je
uspořádat do několika okruhů. Hlavní příčiny jsou svázané s
charakterem radioaktivních odpadů a s technologií ukládání.
Vysoká radioaktivita odpadů vyvolává obavy až strach, ve větší
míře u žen a u osob s nižším technických vzděláním. Odpady ob-
sahují i látky, které jsou nebezpečné velmi chemické jedy,
nicméně tato skutečnost příliš emocí nevyvolává. Jednou z pří-
čin strachu je, že radioaktivní záření nevnímáme smysly. Ra-
dioaktivita je spojována s trvalým poškozením zdraví a s gene-
tickými defekty, vyvolává asociace zbraní hromadného ničení,
Hirošimy, nehod s hromadnými následky typu černobylská havá-
rie, země, neobyvatelné po staletí.

Pochyby vyvolává ale i sama technologie ukládání. Úložiště má
plnit svou funkci po dobu nejméně deset tisíc let, což je doba
přesahující historii lidstva. Úložiště není v provozu dosud
nikde na světě a v řadě zemí světa došlo k odkladu termínů je-



ho vybudování. To vyvolává představu, že se technologie potýká
s nepředvídanými, obtížně řešitelnými problémy. Bezpečnostní
analýzy se opírají o odhady pravděpodobnosti jevů a jejich po-
sloupností, které mohou v úložišti nastat a to je vnímáno jako
riziko. V mnoha oblastech činností je vysoká úroveň rizika
(např. kouření, doprava, ale i sport) přijatelná, neboť tato
rizika na sebe bereme víceméně dobrovolně. Ale přístup k
„nedobrovolným" rizikům, které jsou důsledkem nějakého záměru
nebo projektu, je zcela jiný. Lidé mají tendenci chápat nenu-
lovou, i když extrémně nízkou hodnotu pravděpodobnosti nějaké-
ho negativního jevu téměř jako jistotu, že jev nastane a poža-
dují proto eliminaci všech rizik. Navíc úložiště není vždy
přijímáno jako skutečné zneškodnění odpadů. Odpůrci zveličuji
možnost vyzvednutí vyhořelé paliva z úložiště a jeho zneužití
teroristy. Alternativní řešení, tzv. transmutace, kdy jsou ra-
dioaktivní prvky změněny na prvky sice radioaktivní, ale s vý-
razně kratším poločasem rozpadu a tedy i dobou, po kterou
představují ohrožení, je intuitivně chápána jako skutečné ře-
šení - i když je technologicky nezvládnutá, vyžádala by si
výstavbu mnohem komplexnějšího a z hlediska provozní bezpeč-
nosti problematičtějšího zařízení, než odpovídá konceptu úlo-
žiště. Navíc by transmutace nebyla bezodpadová, a tudíž by ne-
eliminovala nutnost výstavby úložiště.

Jaderná energetika v posledním desetiletí ztrácí prestiž, v
české republice k tomu nemalou měrou přispívá i opakované od-
dalování termínu uvedení do provozu elektrárny Temelín. Proto-
že úložiště bude vždy vnímáno především jako jaderné zařízení,
může se to projevit i v apriorním zpochybňování technologie
ukládání.

Úložiště je spojováno s negativními dopady v sociální a ekono-
mické sféře. Převládá představa, že lokalita získá negativní
image, což se odrazí v poklesu podnikatelských aktivit v oko-
lí, poklesu atraktivnosti regionu pro turistiku, v poklesu cen
nemovitostí i v horší prodejnosti výrobků, především zeměděl-
ských. Tyto obavy jsou často provázeny pocitem nespravedlnos-
ti, nerovnoměrnosti rozdělení zisků na jedné straně a nega-
tivních dopadů a rizik na straně druhé. Tento pocit se zesilu-
je, je-li provázen názorem, že radioaktivní odpady jsou pouze
problémem producentů a ne problémem celé společnosti, která
využívá elektrickou energii z jaderných elektráren. Projevuje
se malá důvěra v objektivnost výběru lokalit, v objektivnost
rozhodování, malá důvěra v příslušné instituce jako je parla^
ment a vláda. Lidé navíc nemají dostatečné povědomí o kontrol-
ních mechanismech. Nevědí, jaká je úloha např. Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, Ministerstva životního prostředí, Če-
ského báňského úřadu a dalších při schvalování podobných zaří-
zení a v době jejich provozu. Projevují se obavy, že větší dů-
raz než na bezpečnost může být kladen na kritéria ekonomická.



Přijatelnost úložiště snižuje i řada ostatních jevů, které
hrají ve společnosti stále důležitější roli. Věda a technika,
které byly dříve chápány jako zdroje pokroku a cesty k řešení
všech problémů, jsou nyní často chápány jako zdroje nových,
hlubších problémů, často je zpochybňována i nutnost a hodnota
pokroku a hospodářského růstu. Vědecké poznatky jsou chápány
jen jako dočasný stupeň poznání, který může být zcela vyvrácen
novými experimenty, opakují se vlny nekritické viry v jakouko-
liv alternativu vědeckému chápání světa. V takovéto atmosféře
pak mají bezpečnostní výpočty daleko menší váhu, než kterou by
měly třeba v atmosféře 50. let.

Filosofie úložiště se odvíjí od několika etických zásad. Z
nich nejdůležitější je zásada, že budoucí generace, které
zdroje ionizujícího záření nevyužívaly, by neměly být zatíženy
zneškodněním vzniklých odpadů. Tato zásada je v souladu s eti-
kou doby moderní, která však v dnešní postmoderní době ztrácí
charakter imperativu. Hodnoty a priority společnosti se ry-
chle mění a věci proto nelze hodnotit v dlouhodobé perspekti-
vě. Důraz je kladen pouze na krátkodobá kritéria, převážně v
ekonomické dimenzi. To ztěžuje prosazování filosofie ukládání,
neboť jeho včasná realizace není z ekonomického hlediska nevy-
hnutelná.

Komunikační program by měl obsahovat prvky, které reagují na
všechny potenciální motivace a usilovat o eliminaci všech na-
značených argumentů. Zdaleka nejdůležitějším úkolem přitom je
odstranit strach.

Strach je vždy iracionální, nelze ho podceňovat ani zlehčovat.
Není možné ho odstranit odbornými informacemi, ale pouze dlou-
hodobým vytvářením důvěry. Důvěra je skutečně klíčovým pojmem,
bez ní není žádná komunikace možná. Jde především o důvěru v
organizaci, která záměr předkládá (v ČR to bude právě vznika-
jící Správa úložišť radioaktivních odpadů). Znamená to pře-
svědčit, že organizace má zodpovědné odborníky, kteří jsou
kompetentní nejen v daném oboru, ale kteří jsou i lidsky a
eticky na výši. Lidé obvykle neposuzují informace, ale toho,
kdo za ní stojí, jak se na něj mohou spolehnout. Cílem infor-
mování je vytvářet dojem naprosté otevřenosti, transparentnos-
ti, pocit „kdokoliv nám může koukat pod prsty". Je zapotřebí
trpělivě opakovat mnohokrát tatáž vysvětlení. Z hlediska chá-
pání funkce úložiště mohou být klíčové poznatky z geologie a
geochemie. Při vysvětlování funkce úložiště a dějů, které v
něm budou probíhat, laické veřejnosti jsou velmi vhodné pří-
rodní analogy jako jsou přírodní reaktory v africkém Oklo, na-
leziště uranové rudy v kanadském Lake Cigar a ost. Dále je
důležité, aby si lidé uvědomili, jak málo se projevuje dění na
povrchu v hloubkách okolo 500 metrů.



V procesu vytvářeni důvěry je důležitá osobni zkušenost, osob-
ni kontakty zaměstnanců s mistnimi obyvateli. K osobnim zkuše-
nostem patři návštěvy podobných zařizeni, ať se již jedná o
stávajici úložiště nizkoaktivnich odpadů v Čechách i v zahra-
niči nebo návštěvy podzemnich výzkumných laboratoři. Např. ex-
kurze do podzemni laboratoře Aspo či Molu musi v každém vyvo-
lat dojem, že se na výzkum v oblasti ukládáni vynakládá obrov-
ské úsili a značné finančni prostředky a že cilem přislušných
organizaci je skutečně maximálni bezpečnost. Proto je organi-
zováni exkurzi, např. členů zastupitelstev obci, i když je fi-
nančně náročné, důležitou strategii komunikace.

Na lokalitě je nutné od počátku usilovat o odstraněni nálepky
„vetřelců" a o začleněni se do infrastruktury regionu. Znamená
to hledat si cestu k důležitým lidem, k mistnim podnikatelům,
k lékařům, učitelům. Pro všechny práce, pokud je to jen možné,
je třeba najimat mistni firmy, z těch se rodi prvni spojenci.
Při všech činnostech je třeba zohledňovat stanovisko obce (
např. respektovat názor obce, kudy vést přistupovou cestu k
vrtu, provádět údržbu a opravy cest, pokud jsou použivány pro
úložiště apod.) Je třeba iniciovat připominky a reagovat na
všechny podněty obyvatel k úložišti, žádné problémy nelze pře-
hližet či trivializovat. Protože lidé nemaji rádi pocit, že
je o nich rozhodováno bez nich, snaži se v některých zemich
zapojit obyvatele do rozhodováni o dilčich variantách, např. o
vzhledu a umístěni budov apod. (Tento postup byl s úspěchem
použit např. při ukončeni provozu jaderném elektrárny ve wale-
ském národním parku Snowdonia).

Pro obyvatele nebude úložiště přijatelné, pokud budou očekávat
že se negativně projevi v mistni ekonomice. Situace v ČR dosud
nedozrála natolik, aby se dlouhodobá perspektiva pracovnich
mist, přilivu daňových peněz do mistni pokladny a rozvoje
mistnich komunikaci stala dostatečnou protiváhou očekávaného
poklesu turistiky a prodejnosti výrobků. Zákon č.244 o vlivu
na životni prostřed! zavádi možnost kompenzaci. Nicméně objek-
tivně stanovit kompenzace za nepohodli, které přinese průzkum,
připadne velká stavba, některá omezeni, které úložiště přinese
(např. těžby v okoli) je obtižné, alternativou je nabídka se
finančně spolupodilet na realizaci mistnich projektů, jako je
kanalizace, čističky vod, opravy rozvodů vedeni apod. Obce,
které se postavi vstřicně k průzkumu či připadne stavbě, pomo-
hou řešit důležitý ekologický problém společnosti a společnost
by měla nalézt formu, jak tento přistup ocenit.

Závěrem uveďme, že některé aspekty problémů umisťováni úložiš-
tě jsou podobné s problémy, se kterými se musi potýkat těžebný
průmysl (např. při prosazeni těžby uhli ve Frenštátě, těžby
zlata apod.) nebo průmysl chemický (při umisťováni nových pro-
vozů) . Jedinou účinnou cestou k jejich řešeni je cilený dialog
s veřejnosti, který se musi opirat o sociologické poznatkv. Jf»

v zájmu všech uvedených odvětvi, aby veřejnost přistupovala k
ekologickým problémům racionálnej i než dosud. K tomu by mohla
přispět jednak popularizace poznatků z oblasti věd, které jsou
důležité z hlediska chápáni životniho prostředi, jako je geo-
logie, geochemie, hydrologie, chemie atd., dále větši povědomi
veřejnosti o kontrolni roli přislušných úřadů, jejichž úkolem
je zajistit ochranu životniho prostředi.


