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INFORMACE O PŘEDPROVOZNÍM STAVU A PROGNÓZE VLIVU PROVOZU
ELEKTRÁRNY TEMELÍN NA HYDROSFÉRU A O VLIVU PROVOZU

ELEKTRÁRNY DUKOVANY NA HYDROSFÉRU

Ing. Eduard Hanslík, CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha

Úvodem

Posuzováním vlivu elektrárny Temelín 2 x 1000 MW (ETE) na životní prostředí se zabývalo již
bývalé Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR při povolování této stavby. Ministerstvo
životního prostředí ČR věnuje pozornost problematice ETE od svého vzniku a převzalo funkci
garanta státního úkolu Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky
životního prostředí, jehož zaměření od roku 1993 bylo na základě úvodních výsledků zúženo na
problematiku vlivu na hydrosféru a od roku 1995 po oponentním projednání výsledků za danou
etapu řešení zadání rozšířeno na problematiku jaderných zařízení jako takových, tj. včetně vlivu
provozu elektrárny Dukovany 4 x 440 MW (EDU) na hydrosféru [1-4].
Hlavním řešitelským pracovištěm tohoto úkolu byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka Praha, který spolupracoval s řadou organizací - Hydrobiologickým ústavem AV ČR
České Budějovice, Biologickou fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice, Fakultou
jadernou a fyzikálně-inženýrskou Praha, Státním ústavem pro radiační ochranu Praha,
Výzkumným ústavem rybího hospodářství Vodňany, Geofyzikou, a.s. Brno a dalšími. Zaměření
prací odpovídalo praxi při sledování vlivu potenciálních zdrojů kontaminace prostředí
radioaktivními látkami ve vyspělých státech [5]. Metodické přístupy a zajištění kvality práce byly
posouzeny a kladně hodnoceny v rámci technické pomoci Mezinárodní komise pro atomovou
energii ve Vídni v roce 1996, realizované pracovníky americké Agentury pro ochranu životního
prostředí (EPA) za organizační účasti Ministerstva životního prostředí ČR a Státního ústavu pro
jadernou bezpečnost [6,7].
V problémovém okruhu ETE bylo řešení zaměřeno na zjištění výchozích hodnot ukazatelů
radioaktivního a neradioaktivního znečištění povrchových vod, srážkových vod a podzemních
vod, říčních dnových sedimentů a biomasy vodních rostlin a organismů v širším okolí ETE,
teplotních a transportních poměrů v nádrži Orlík a ve Vltavské kaskádě, tedy tzv. nulového bodu.
Vyšetření stavu hydrosféry před zahájením provozu ETE je zvláště důležité z hlediska
radioaktivních látek z důvodu, že přetrvává zbytková kontaminace 3H, 90Sr, 134Cs a 137Cs po
zkouškách jaderných zbraní v 60. letech a po havárii jaderného reaktoru v Černobylu v roce 1986.
Stejné radionuklidy mohou být přítomny v kapalných odpadech z ETE. Odpadní vody z ETE
budou vypouštěny do řeky Vltavy využívané jako jeden z významných zdrojů zásobování
hlavního města Prahy pitnou vodou. Ovlivňuje jakost vody i v řece Labi u nás a dále na území
Spolkové republiky Německo. Prognóza vlivu kapalných výpustí z ETE na Vltavu byla provedena
s použitím aktuálních poznatků o jakosti vody ve Vltavě a o množství vypouštěných látek
z elektrárny podle pro ETE platného Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami podle § 8
zákona č. 138/1973 Sb. o vodách [8].
V problémovém okruhu EDU (první blok zprovozněn v roce 1985 a čtvrtý blok v roce 1987) bylo
sledování vlivu jejího provozu na hydrosféru zaměřeno zejména na zjištění a hodnocení vývoje
objemových aktivit tritia v řece Jihlavě nad a pod zaústěním kapalných odpadů z EDU a dále
v řece Dyji pod soutokem s Jihlavou. Pozornost byla věnována i stanovení umělých a přírodních
radionuklidů v řece Jihlavě pod zaústěním odpadů z EDU a dále ve dnových sedimentech nádrže
Dalešice.
V rámci řešení byl shromážděn rozsáhlý rešeršní a experimentální materiál a účelem
tohoto sdělení je podat stručnou informaci o dosažených výsledcích.
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Elektrárna Temelín - předprovozní stav

V průběhu předprovozního monitoringu byla sledována jakost povrchových vod v ukazatelích
neradioaktivních látek v okolí ETE včetně zdroje technologických vod v profilu Vltava
Hněvkovice a zaústění odpadních vod v profilu Vltava Kořensko. V důsledku zprovoznění
odparky odpadních vod v JiP Větrní ČOV v Českém Krumlově a Českých Budějovicích došlo
k významnému zlepšení jakosti na úroveň, kdy většina ukazatelů nabývá lepších hodnot než jsou
limitní hodnoty pro povrchové toky podle ukazatelů III nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb. [9].
Byly vyhodnoceny charakteristické hodnoty ukazatelů jakosti c90 (tzn. hodnoty ukazatelů jakosti,
které jsou nepříznivější jen po dobu 10 dní v roce). Relativní hodnoty podílu C90 sledovaných
ukazatelů a hodnot ukazatelů III pro ostatní povrchové toky podle citovaného nařízení vlády byly
v profilu Vltava Hněvkovice v roce 1997 v rozmezí 4 - 78 % a v profilu Vltava Kořensko
v rozmezí 4 - 96 % s výjimkou nepolárních organických látek, které překračovaly 100 %.
Z hodnocení ročních průměrných toků látek vyplynulo, že při relativně velmi podobné průměrné
koncentraci sledovaných ukazatelů za hodnocené období, je hodnota toku látek výrazně
ovlivňována průtoky vody ve dnech odběru vzorků, resp. ročními průměrnými průtoky vody. Bylo
zjištěno relativně široké rozmezí ročních průměrných průtoků látek za období 1993 - 1997, jak je
zřejmé z příkladu pro odběrové místo Vltava Hněvkovice a ukazatel rozpuštěné látky zjišťovaný
v rozmezí 5313- 13147 g.s"1.
Podobně jako u průtoku látek byl zjišťován látkový odnos v relativně širokém rozmezí hodnot.
Pro ukazatel rozpuštěné látky v profilu Vltava Kořensko to bylo 167551 t.r"1 - 414604 t.r"1

s průměrnou hodnotou 268200 t.r" za období 1994 - 1997. Jestliže maximální hodnota látkové
bilance v kapalných odpadech z ETE je podle projektových podkladů 8600 t.r"1 je zřejmé, že
změna koncentrace a bilance látek vlivem provozu ETE bude v rozmezí přirozených změn hodnot
těchto ukazatelů. Obdobná pozornost jako klasickým ukazatelům jakosti byla věnována i
specifickým organickým látkám a těžkým kovům. Jejich koncentrace byly ve všech sledovaných
profilech nízké a relativně vyrovnané a významně nižší než limitní koncentrace podle ukazatelů
III pro povrchové toky podle nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb. [9].
Z radioaktivních látek byla rozhodující pozornost věnována vývoji objemových aktivit přírodních
a umělých radionuklidů s použitím gamaspektrometrické analýzy odparků velkoobjemových
vzorků vody. Na příkladu objemové aktivity cesia-137 ve veškerých látkách (av), tzn.
v rozpuštěné a nerozpuštěné formě, byl za období sledování 1990 - 1998 zjištěn pokles ve všech
sledovaných profilech Vltava Hněvkovice, Vltava Solenice, Lužnice Koloděje a Otava Písek.
V logaritmicko normálních souřadnicích byla zjištěna přímková závislost s relativně významnými
koeficienty korelace v rozmezí 0,69 - 0,80. Z řešení rovnice formálně kinetiky prvního řádu dav =
-Xef . dt byla vypočtena efektivní rychlostní konstanta A.ef ubývání cesia-137 ve vodě, resp.
efektivní poločas ubývání Tef zahrnující fyzikální poločas a tzv. ekologický poločas. Efektivní
poločasy cesia-137 byly pro uvedené profily charakteristické a zatím stanoveny v rozmezí 1,8 -
2,7 r. Pozorovaná rychlost poklesu objemových aktivit cesia-137 tak byla o více než 1 řád vyšší
než jeho fyzikální poločas přeměny 30,1 r. Při trvání kontaminace území cesiem-137, tzn. že
dochází k výraznému zpomalování jeho přestupu do vody. Lze předpokládat, že i nadále bude
docházet k poklesu jeho koncentrace, což umožní lépe odlišit případný vliv provozu ETE.
Z přírodních radionuklidů byly detekovány radium-226 a radium-228. U těchto radionuklidů
nebyl zjištěn trend jejich objemových aktivit v čase.
Z rozboru bilance těchto radioaktivních látek na přítocích a na odtoku UN Orlík byl zjištěn
významný záchyt cesia-137 v jednotlivých hodnocených dvouletích za období 1990 - 1996
v rozmezí hodnot 46 - 88 %, s průměrnou hodnotou 69 %. Pro radioizotopy radia byl zjištěn
záchyt nižší, průměrně 22 %.
Terénními experimenty s přidanou aktivitou radionuklidů byla zjišťována rychlost a míra
rozdělení stroncia-90, jodu-131, cesia-137 a radia-226 mezi vodou a nerozpuštěnými látkami
(včetně biomasy) odebranými v profilu Vltava Kořensko. Po rychlé počáteční fázi záchytu do 1 h
kontaktu nebyl rovnovážný stav dosažen ani po 2, resp. 4 h kontaktu. Po dvou hodinách kontaktu
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bylo zachyceno v závislosti na koncentraci nerozpuštěných látek v případě radia-226 20 - 43 %
přidané aktivity, u cesia-137 12 - 15 %, u jodu-131 kolem 6 % a v případě stroncia-90 méně než
10 %. Výsledky modelových zkoušek potvrdily záchyt radioaktivních látek na nerozpuštěných
látkách a tím i jejich ukládání v údolní nádrži Orlík při sedimentaci nerozpuštěných látek
(plavenin).
Z analýzy vývoje objemových aktivit tritia v povrchových vodách v okolí ETE vyplynulo, že
dochází ke zpomalování rychlosti poklesu jeho objemových aktivit ve srovnání s předchozím
obdobím, kdy Tef pro tritium bylo 5 r. Průměrné objemové aktivity tritia byly v roce 1990 3,1
Bq.l 'avroce 1997 lJBq.l"1.
Ve srážkových vodách byl také zjišťován postupný pokles ročních průměrných koncentrací tritia
podobně jako v případě povrchových vod. Z bilance depozice tritia srážkami na plochu území
českého úseku povodí Labe vyplynulo, že celková depozice v předprovozním období ETE
působená přirozenou složkou tritia v důsledku působení kosmického záření, dále složkou
odpovídající reziduální kontaminaci po testech jaderných zbraní a dále z globálního vlivu
jaderných zařízení byla na úrovni roku 1997 vyšší než limit výpusti z ETE stanoven pro tritium na
40TBq.r'.

Významná pozornost byla věnována problematice podzemních vod i z důvodu připomínek mise
MAAE. Byla zpracována situace týkající se podzemních vod v prostoru ETE. Při zpracování se
vycházelo z bohatých informací obsažených v geologických, hydrogeologických,
hydrologických, radiologických a ostatních průzkumných prací. Na základě těchto informací
byly zpracovány prognózy šíření radionuklidů v podzemních vodách s rozšířením na pohyb
radionuklidů v nezvodnéných zónách.
Byly shrnuty poznatky geologické, tektonické, hydrogeologické a poznatky o režimu
podzemních vod v prostoru ETE. Širší oblast ETE v souvislosti s jihočeskou pánví byla
pojednána schematickými řezy podzemními vodami vedenými lokalitou ETE. Dosud provedené
průzkumné práce dostatečně dobře vyšetřily základní poznatky o podzemních vodách, jejich
výskytu a pohybu. Dále vyjasnily souvislost režimu podzemní vody mezi prostorem ETE a
jihočeskou pánví s tím, že podzemní proud směřující od Temelína je na okraji jihočeské pánve
vracen zpět k erosivní bázi Vltavy na sever. Na základě zjištěných poznatků byla řešena
migrace radionuklidů podzemní vodou, a to pro dvě varianty rychlosti proudění 2,7.10'6 m.s'
(konzervativní předpoklad) a 2,7.10' m.s'1 (na základě průzkumných prací). Závěry byly
využity i pro doplnění monitorovacího programu prostoru ETE, jenž se dlouhodobě vyvíjel
s postupujícími průzkumnými pracemi.
Sledování vybraných zdrojů pitných vod v okolí ETE prokázalo, že úvazek efektivní dávky
z příjmu přírodních radionuklidů pitím vody je v předprovozním období mnohonásobně
významnější ve srovnání s umělými radionuklidy. Modelově vypočtené zatížení obyvatelstva
z příjmu hlavně přírodních radionuklidů pitím vody ze sledovaných podzemních zdrojů bylo
0,1 - 0,2 mSv.ř , tzn. významně vyšší než z příjmu radionuklidů z povrchových zdrojů kolem
0,003 - 0,004 mSv.r'1. Při výpočtově zvoleném zvýšení objemové aktivity tritia ve zdrojích
pitných vod na průměrnou hodnotu 100 Bql1 by odpovídající úvazek efektivní dávky byl
0,0014 mSv.r', což představuje přibližně 50 % úvazku z příjmu přírodních radionuklidů při
pití vody ze zdrojů povrchových vod. Skutečné objemové aktivity tritia ve zdrojích vod pod
zaústěním odpadů ETE však budou přibližně o 1 řád nižší.
Velmi dobrou indikační vlastnost pro zjištění přírodních a umělých radionuklidů prokázaly
kaly z úpraven vody. Ochráněnost zdrojů podzemních vod byla prokázána hmotnostními
aktivitami cesia-137 pod mezí detekce, zatímco u zdroje povrchových vod na příkladu úpravny
v Písku byly zjištěny hmotnostní aktivity cesia-137 kolem 50 Bq.kg'1, při velmi nízkých
objemových aktivitách cesia-137 v surové vodě kolem jednotek Bq.m'3.
Podobně pevné kaly a odpady z ČOV v okolí ETE prokázaly velmi dobrou indikační vlastnost
pro hodnocení výskytu přírodních a umělých radionuklidů v prostředí.
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Významnou složkou hydrosféry ÚN Orlík tvoří říční dnové sedimenty. Terénním sledováním byl
stanoven jejich objem na 19,602.000 m3, což představuje 2,7 % celkového objemu nádrže.
Podobně jako ve vodě byly ve dnových sedimentech sledovány specifické organické látky, těžké
kovy a radioaktivní látky. Ze specifických organických látek byly opakovaně zjišťovány zvýšené
koncentrace Deloru 106 (polychlorovaný bifenyl). I když kontaminace sedimentů D 106
v průběhu řešení přetrvávala, vývoj koncentrace této látky ve vodě ukázal, že nedochází kjeho
významnému uvolňování do vody.
Logicky největší pozornost byla věnována sledování radioaktivních látek ve dnových sedimentech
po celé období řešení úkolu 1990 - 1998. V případě přírodních radionuklidů radia-226 a radia-228
nebyla zjištěna závislost na čase. Rozpětí zjištěných hodnot v jednotlivých odběrových místech,
ale i ročních průměrných hodnot pro všechna sledovaná místa, ukázal na vliv kvality odebraných
sedimentů, zejména podílu balastní písčité frakce. Průměrná hmotnostní aktivita radia-226 za celé
období byla 66 Bq.kg"1 a radia-228 80 Bq.kg"1. Z umělých radionuklidů byly
gamaspektrometrickou metodou zjištěny pouze cesium-137 a cesium-134. V případě cesia-134
byl prokázán zřetelný trend poklesu průměrných hmotnostních aktivit z 26 Bq.kg"1 v roce 1990 na
0,9 Bq.kg"1 v roce 1997. Podobný trend poklesu z ročních průměrných hmotnostních aktivit 214
Bq.kg"1 na 23 Bq.kg"1 byl zjištěn i v případě cesia-137. Z bilančního hodnocení aktivity cesia-137
ve dnových sedimentech ÚN Orlík vyplynulo, že akumulovaná aktivita mnohonásobně překračuje
projektovou roční výpust všech radionuklidů emitujících záření gama s kapalnými odpady z ETE.
Výsledky ukazují, že širší okolí ETE je relativně silně zatíženo depozicí cesia-137 po testech
jaderných zbraní a po havárii v Černobylu. Z analýzy vývoje hmotnostních aktivit cesia-134 a
cesia-137 v povrchových vzorcích dnových sedimentů za celé období sledování vyplynulo, že
obsah těchto radioizotopů cesia ubýval shodně jako v případě tzv. černobylské směsi.
Dlouhodobé sledování biologické charakteristiky, chlorofylu-a v podélném profilu Vltavy
ukázalo, že pod nádržemi dochází ke zlepšování jakosti zadržováním a sedimentací
fytoplanktonu. Na říčních profilech nebyl zjišťován významný trend, ale kolísání v závislosti na
hydrologických podmínkách a teplotách vody. Bylo podchyceno druhové spektrum fytoplanktonu
jako referenční úroveň pro případné hodnocení vlivu provozu ETE. Zvláštní pozornost byla
věnována výběru bioindikátorů, zejména vodních makrofyt. K této problematice je ve sborníku
samostatný příspěvek Ing. M. Švadlenkové z Biologické fakulty Jihočeské univerzity České
Budějovice.

Bylo zahájeno i bioindikační šetření s využitím lišejníků k popisu referenčního stavu
přírodních poměrů ovlivňujících stav lesních porostů v okolí ETE pro popis změn radioaktivní
kontaminace a mikroklimatu. Území v okolí ETE je, tak jako naprostá většina území ČR, pod
dlouhodobým tlakem imisní zátěže ze spalovacích procesů, a to především z dálkových zdrojů.
Bylo zařazeno do kategorie střední imisní zátěže. Výsledky provedeného průzkumu jsou
vhodným podkladovým materiálem pro budoucí sledování vývoje lesních ekosystémů ve vazbě
jednak na změny celkového imisního zatížení v ČR, jednak při provozu ETE.

Podrobným ichtyologickým průzkumem ÚN Orlík před spuštěním ETE bylo zjištěno spektrum
druhové skladby rybí obsádky jednak podle tzv. úlovků na udici, jednak zátahovými sítěmi.
Převažujícími druhy jsou cejn velký, kapr obecný a okoun říční. Celkově byla v ÚN Orlík
prokázána přítomnost 24 druhů ryb. Mobilními echolotačními průzkumy v letním a zimním
období bylo stanoveno velikostní a hmotnostní rozdělení přítomných ryb. Byla vyjádřena
průměrná biomasa ryb pro vltavské rameno ÚN Orlík a hrázovou část. V letních měsících to bylo
pro vltavské rameno rozmezí hodnot 326 - 335 kg.ha"1 a pro hrázovou část 128 - 245 kg.ha"1,
v zimním období 9 kg.ha"1, resp. 6 kg.ha"1. Samostatná pozornost byla věnována vývoji
hmotnostních aktivit radionuklidů v rybách. Získané poznatky lze pokládat za reprezentativní a
jsou podkladem pro hodnocení změn jakosti vody v návaznosti na ukazatele II/2 nařízení vlády
ČR č. 171/1992 Sb. [9], které stanoví podmínky k zajištění normálního života kaprovitých ryb
v povrchových vodách.
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Elektrárna Temelín - prognóza vlivu

Prognóza vlivu ETE za provozních podmínek hodnocená podle nařízení vlády ČR č. 171/1992
Sb. [9] ukázala, že vypouštění odpadních vod nepovede k překročení limitů podle ukazatelů III
citovaného nařízení vlády ani k neplnění ukazatelů II týkajících se podmínek normálního života
kaprovitých ryb a biodiverzity vodních organismů.
Z hlediska posuzování havarijních případů byly získány podklady týkající se úniku radioaktivních
látek za tzv. maximální projektové nehody (MPN) při uplatnění nových bezpečnostních systémů,
paliva Westinghouse a dalších skutečností v souladu s požadavky zákona č. 18/1997. MPN byla
pro ETE definována jako roztržení hlavního cirkulačního potrubí s oboustranným výtokem
chladivá při současném působení maximálního výpočtového zemětřesení a za podmínek úplné
ztráty vnějšího elektrického napájení a nezregulování turbogenerátoru na vlastní spotřebu. Při této
nehodě se uvažuje dehermetizace 100% paliva, nedochází ale kjeho tavení. Předpokládá se 10
hodin trvání úniku z primárního okruhu a počátek úniku štěpných produktů z aktivní zóny se
předpokládá shodný s počátkem úniku chladivá z primárního okruhu. Únik z kontejnmentu končí
za dobu ca 6 hodin, než je opět v kontejnmentu dosaženo podtlaku. Byly aktualizovány modelové
výpočty přestupu radionuklidu z atmosféry na zemský povrch včetně vodní hladiny za
spolupůsobení srážek a přepracována prognóza vlivu MPN na jakost povrchových vod z hlediska
štěpných produktů. Dále je uveden příklad pro jeden z nejzávažnějších radionuklidu - cesium-
137, jehož celkový únik za dobu 6 hodin by byl 5,38.109 Bq (pro srovnání je možné uvést, že
obdobná aktivita cesia-137 za rok protéká profilem Vltava Kořensko v současné době
v předprovozním období ETE).
Při podmínkách izotermie v nádržích vltavské kaskády by tak objemová aktivita cesia-137
v hlavní části ÚN Orlík byla přibližně 2,6 mBq.l"1 a v Praze - Podolí 1,9 mBq.l"1. Z hlediska
objemových aktivit se tak jedná přibližně o úroveň kontaminace vody ve Vltavě v období 10 let
po havárii v Černobylu, tzn. v roce 1996. Při stratifikaci by se jednalo o aktivitu deponovanou na
vltavské rameno, tzn. o objemovou aktivitu cesia-137 2,25 mBq.l"1 a další příspěvek ze spadu na
povrch nádrže by byl v důsledku velmi pomalé difúze prakticky zanedbatelný. Výsledná
objemová aktivita cesia-137 z hlediska dalších profilů vltavské kaskády by tak byla ještě nižší než
za podmínek izotermie. Za podmínek MPN by tak nebyly překročeny limitní hodnoty pro cesium-
137 podle ukazatelů III pro vodárenské a ostatní povrchové vody [9]. Úvazek efektivní dávky
z příjmu těchto radionuklidu by byl mnohem menší než z příjmu přírodních radionuklidu.
V porovnání s prognózováním vlivu havarijních situací s původním palivem a bezpečnostním
systémem se jedná o koncentrace cesia-137 ve vodě přibližně 200x nižší. Obdobné riziko by
odpovídalo úniku ceisa-134 a riziko z příjmu ostatních radionuklidu emitujících záření gama by
pak bylo mnohonásobně nižší než bylo vypočteno pro cesium-137. Podrobnosti o hydraulickém
chování nádrže Orlík, resp. nádrží Vltavské kaskády a vlivy na oteplení vod v důsledku
vypouštění kapalných odpadů z ETE jsou uvedeny v samostatné přednášce Ing. M. Rudiše, DrSc.
z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Praha a tyto poznatky byly použity při
prognóze vlivu MPN uvedené výše.
Na základě hydrogeologického průzkumu a hydrologických měření byla problematika pohybu
radionuklidu v podzemních vodách rozčleněna do dvou modelových situací:
• pohyb radionuklidu v povrchové pokryvné vrstvě do hloubky ca 1 m, modelově byla

uvažována pesimistická varianta úplného zvodnění povrchové pokryvné vrstvy, v níž se
voda pohybuje vertikálním směrem vlivem zdroje kontaminace nebo vlivem srážek. Ve
skutečnosti je tato podmínka splněna pouze při trvalém zdroji kapalné kontaminace

• pohyb radionuklidu v mělkém oběhovém systému, tato vrstva je zvodnělá a existuje v ní
oběh podzemní vody. Při modelovém řešení se vycházelo z parametrů zjištěných
hydrogeologickým průzkumem

Migrace radionuklidu byla prognózována s použitím matematického řešení dvojrozměrného šíření
kontaminace. Ve všech případech se předpokládalo zvodnělé prostředí a pohyb vody ve vrstvě
jako nosiče radioaktivních látek.
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Retardační faktory pro radionuklidy kobalt-60, stroncium-90 a cesium-137 byly vypočítány
pomocí rozdělovačích koeficientů stanovených laboratorními zkouškami s použitím podzemní
vody odebrané ze zájmového území a hornin odebraných z vrtů z hodnocené lokality.
Pohyb radionuklidů v pokryvné vrstvě byl řešen do hloubky 1,0 m. Prognózní výpočty ukázaly, že
do hloubky 1 m dosáhnou radioaktivní látky v pořadí retardačních faktorů, tzn. tritium za méně
než 50 dní, kobalt-60 za 80 dní, stroncium-90 za 365 dní a cesium-137 za více než 1000 dní. Do
stran se mrak znečištění v hloubce 1 m rozšiřuje přibližně na šířku 30 cm.
Pro prognózu migrace radionuklidů v mělkém oběhovém systému byly vzaty jako vstupní
parametry průměrná skutečná rychlost, retardační faktory a přeměnové konstanty hodnocených
radionuklidů. Kromě průměrné skutečné rychlosti byla vypočtena prognóza šíření pro rychlost
lOkrát vyšší, v = 2.7 E-06 (m.s1). Protože jde o puklinově pórovité prostředí, nižší rychlost
přináleží prostoru s převažující pórovitou propustností, zatímco vyšší rychlost prostředí s
puklinovou propustností.
Radionuklid tritium, jehož retardační faktor je 1, zastupuje funkci indikátoru a vyjadřuje rychlost
proudění podzemní vody z místa kontaminace. Ostatní radionuklidy představují zpožděnou
migraci způsobenou jejich sorpcí (záchytem) v horninovém prostředí. Uplatňuje se i samovolná
radioaktivní přeměna radioaktivních látek.
Uvažujeme-li např. vzdálenost 200 m, jež by představovala dráhu migrace mezi místem
kontaminace a hranicí pozemku, pak by doby doběhu radionuklidů při nižší rychlosti proudění
byly větší než 3000 dní a poměrná koncentrace by byla nižší než 0,05, resp. 5 %. V případě
indikátoru tritia by kontaminovaná voda přitekla za 2000 dnů.
V případě vyšší rychlosti proudění podzemní vody by doby doběhu radionuklidů byly větší než
1000 dní a poměrná koncentrace menší než 0,6. Přítok vody z místa kontaminace naznačený
tritiem by byl po 500 dnech.
Na základě výše uvedených hodnot je zřejmé, že při případné havárii spojené s únikem
radioaktivních látek do systému podzemních vod je na ozdravná opatření dostatek času.

Sledování a hodnocení předprovozního stavu a prognóza vlivu provozu ETE na změny jakosti
podzemních a povrchových vod a dalších materiálů vodního prostředí v širším okolí ETE byla
zpracována v souladu s naší legislativou spřihlédnutím k mezinárodním doporučením MAAE
ve Vídni, s jejichž zástupci byly projekty konzultovány a projednávány. Vedle toho byly
získány poznatky obecnějšího vědecko-výzkumného charakteru. Z tohoto pohledu může být
zpracování problematiky vlivu ETE na hydrosféru a další složky životního prostředí
považováno jako dobrý modelový přístup pro hodnocení vlivu jaderných zařízení u nás pro
potřeby MZP.
Řešením se ukázalo, že za současných podmínek poznání migrace radionuklidů postupuje
pomalu a je proto při mimořádných nehodách dostatek času na nápravná opatření a ošetření
podzemních vod.
Byla aktualizována prognóza vlivu ETE na místní meteorologického podmínky s použitím
meteorologických charakteristik ze stanice ČHMÚ v lokalitě ETE a verifikovaných modelů
SHMÚ. Podrobná informace k této velmi aktuální problematice je uvedena ve sborníku
v samostatném příspěvku Ing. Š. Škulce, CSc. ze Slovenského hydrometeorologického ústavu
v Bratislavě.

Elektrárna Dukovany - vliv provozu

V problémovém okruhu jaderné elektrárny Dukovany byly shrnuty poznatky o změnách
neradioaktivních a radioaktivních ukazatelů nad a pod zaústěním kapalných odpadů z EDU
v důsledku více než 1 Oletého provozu. Z výsledků sledování klasických hydrochemických
ukazatelů jakosti vody vyplynulo, že dochází ke změnám na přítoku do nádrže Dalešice. Navíc
látkový odnos závisí na průtoku vody, jak bylo ukázáno i na příkladu řeky Vltavy prve. Látkový
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odnos pod zaústěním odpadů z EDU v profilu Jihlava Mohelno, resp. v profilu Jihlava pod nádrží
Mohelno je ve srovnání s profilem nad zaústěním odpadů mírně zvýšen a toto zjištění odpovídá
vlivu zahušťování radioaktivních a neradioaktivních látek v důsledku odparu vody na chladicích
věžích. Příspěvek vlastních odpadů EDU je ze sledování změn jakosti vody v řece Jihlavě
prakticky nepostižitelný s výjimkou tritia.
Z hlediska oteplení vody v Jihlavě bylo zjištěno na příkladu roku 1996, že teplota odebírané vody
byla v rozmezí 4,0 - 19,6 °C s průměrnou hodnotou 11,5 °C. Teplota vracené vody byla ve
stejném roce v rozmezí 11,8 - 25,0 °C s průměrnou hodnotou 18,6 °C a v roce 1997 v rozmezí
11,0 - 24,2 °C s průměrnou hodnotou 18,2 °C. Je zřejmé, že teplota vracených vod se pohybuje
v ustáleném rozmezí, stejně jako průměrné hodnoty. Zvýšení teploty vody v řece Jihlavě pak
závisí na průtoku vody v Jihlavě. V řece Jihlavě pod nádrží Mohelno jsou dobré kyslíkové
poměry, trvale vysoký obsah rozpuštěného kyslíku, hodnota BSK5 je nižší ve srovnání
s hodnotami nad zaústěním odpadních vod z EDU v Jihlavě pod Vladislavi. Vlivem nádrží
dochází ke snížení koncentrace amonných iontů i dusitanů, zatímco dusičnany setrvávají na
vysokých koncentracích kolem 50 mg.l"1. Z biologického hlediska je pod nádrží Mohleno
pozorováno významné snížení biologického oživení vlivem soustavy nádrží. Také ukazatele
bakteriologické analýzy indikují výrazné odbourávání znečištění vlivem soustavy nádrží Dalešice
Mohleno.
Z hlediska radioaktivních látek byly sledovány objemové aktivity tritia a radionuklidů emitujících
záření gama. Roční průměrné objemové aktivity tritia byly v Jihlavě v profilech pod zaústěním
odpadních vod Mohelno, Ivančice, Iváň a v Dyji Břeclav ustálené. Nejvyšší roční průměrné
hodnoty za období 1996 - 1998 byly logicky v profilu Jihlava pod nádrží Mohelno kolem 120
Bq.l"1 s konfidenčním intervalem ± 50 Bq.l"1. Současný stav, který je charakterizován
vypouštěním kapalných odpadních vod z JEDU do nádrže Mohleno, zajišťuje rozmíchání těchto
vod s objemem vody v nádrži Mohelno a částečně i s vodami v nádrži Dalešice. Z hodnocení
výsledků sledování objemových aktivit tritia ve vypouštěných vodách z JEDU ve Skryjském
potoce vyplývá, že vody se zvýšeným obsahem tritia jsou vypouštěny v určitých kampaních
v závislosti na mechanismu kontroly obsahu radioaktivních látek v kontrolních nádržích a výkonu
čerpadel. Ve Skryjském potoce byly zjištěny na základě bodových odběrů vzorků průměrné
objemové aktivity tritia 1740 Bq.l"1 a maximální 4110 Bq.l"1.
V dalších profilech na řece Jihlavě to byly hodnoty průměrně kolem 50 Bq.l" (ukazuje se, že na
trati Ivančice - Iváň nedochází prakticky k poklesu objemové aktivity tritia, bylo by účelné
přezkoumat umístění profilu v Ivančicích z hlediska možnosti nehomogenity příčného profilu
vlivem přítok nad tímto profilem), V profilu Dyje Břeclav byly k dispozici výsledky sledování od
roku 1995, které ukázaly na dlouhodobou ustálenost ročních průměrných objemových aktivit
tritia, v roce 1995 to bylo 11,6 Bq.l"1, v roce 1996 11,7 Bq.l"1, 1997 10,8 Bq.l"1 a v roce 1998 byly
dosud naměřeny obdobné objemové aktivity. Objemové aktivity tritia jsou tak svými průměrnými
i maximálními hodnotami výrazně pod limitní hodnotou pro vodárenské toky 700 Bq.l"1 podle
ukazatelů III nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb. Gamaspektrometrickou analýzou odparků
slévaných velkoobjemových vzorků odebíraných v profilech Jihlava Mohelno a Dyje Břeclav
nebyly zjištěny žádné umělé radionuklidy emitující záření gama, s výjimkou cesia-137
s objemovými aktivitami 0,4 mBq.l"1 a 0,5 mBq.l"1, což odpovídá reziduální kontaminaci po
černobylské havárii a je nepřímým dokladem, že jsou dodržovány limity výpustí radioaktivních
látek z JEDU. Výsledky analýz vertikálních vzorků nových sedimentů odebraných z nádrže
Dalešice ukázaly na nižší kontaminaci cesiem-137 ve srovnání s ÚN Orlík. Byl zjištěn monotónní
pokles hmotnostní aktivity cesia-137 s hloubkou odebraných vzorků. Také výsledky těchto
analýzy neindikují měřitelný vliv odpadů z provozu JEDU.
Ze studia dynamiky vod soustavy nádrží Dalešice Mohleno na základě měření v terénu vyplynulo,
že vlivem přečerpávání vod z nádrže Mohelno do nádrže Dalešice dochází k míšení vod již u
hráze a takto promíchaná voda dále postupuje protiproudně a ovlivňuje jakost vody v nádrži
Dalešice i dále od hráze.
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Souhrn

Bylo prezentováno zaměření prací a hlavní výsledky řešení výzkumných projektů v působnosti
MŽP ČR za období 1989 - 1998, které představují nezávislé sledování problematiky vlivu výše
uvedených jaderných zařízení se zvláštním zaměřením na hydrosféru.
V problémovém okruhu ETE byly získány údaje pro popis vývoje stavu hydrosféry -
povrchových, podzemních a srážkových vod se zvláštním zaměřením na obsah radioaktivních
látek v předprovozním období.
Z prognózy vlivu provozu ETE vyplynulo, že budou splněny podmínky Rozhodnutí o
povolení nakládání s vodami [8], resp. ukazatele II a III podle nařízení vlády ČR č. 171/1992
Sb. [9]. Věrohodnost prognózy byla ověřena i na základě hodnocení vlivu již provozované
elektrárny Dukovany na hydrosféru.
V problémovém okruhu vlivu EDU je možné konstatovat, že v průběhu 121etého provozu
nedošlo v důsledku vypouštění kapalných odpadů do řeky Jihlavy v profilu nádrže Mohelno
k překročení ukazatelů III pro radioaktivní látky podle nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb.
Obsah vypouštěných umělých radionuklidů, s výjimkou tritia, zcela interferuje
s reziduálním znečištěním řeky Jihlavy po testech jaderných zbraní a havárii jaderného
reaktoru v Černobylu. V případě tritia a radionuklidů emitujících záření gama zjišťované
objemové aktivity v řece Jihlavě potvrzují dodržování ročních limitů výpustí pro kapalné
odpady z EDU.
Komplexní sledování vlivu jaderných zařízení na životní prostředí, resp. hydrosféru nezávislými
organizacemi, které se podílely na řešení se ukazuje jako potřebné pro možnou kontrolu výsledků
sledování zajišťovaných provozovateli jaderných zařízení, ale i jako další podklad pro možné
hodnocení vlivu veřejností a občanskými iniciativami. Z hlediska dynamiky změn stavu
hydrosféry v okolí ETE se ukazuje jako účelné provádět předprovozní sledování až do doby
zahájení provozu. Podobně v případě EDU je sledování potřebné pro možné hodnocení vlivu
elektrárny na hydrosféru v závislosti na době trvání jejího provozu, včetně dalších zařízení, jako
např. skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu EDU.
Na malé ploše příspěvku nebylo možné zacházet do větších podrobností a dokumentovat všechny
závěry kvantitativními podklady. Zájemci o širší přiblížení výsledků řešení najdou informace
v dostupných publikacích [10,11].
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VPLYV PREVÁDZKY JÁDROVÝCH ELEKTRÁRNÍ NA POČASIE
A KLIMATICKÉ PODMIENKY

Ing. Štefan Škulec, CSc,
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

V diskusiách o využití jadrovej energetiky a najma v kontexte s rozsahom ovplyvňovania život-
ného prostredia prevádzkou jádrových elektrární sa okrem radioaktivity objavuje aj problém
odpadového tepla a vody a možné dósledky na životné prostredie. V mojom příspěvku sa
sústredím na tuto tému z hl'adiska atmosféry, alebo vyjádřené presnejšie, z hFadiska
ovplyvňovania počasia a klímy odpadovým teplom a vodou.
Pretože k tejto témě sa vyjadřovali najma vo veřejných médiách aj iní autoři a často s rozpornými
tvrdeniami, chcem otvoriť přednášku vysvětlením svojho odborného zázemia. Problematikou
odpadového tepla a vody a jeho rozptylu v atmosféře som sa zaoberal od konca 70. rokov na špe-
cializovanom výskumnom pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu v Jaslovských
Bohuniciach. Viedol som výskumné práce, ktorých cieFom bolo vytvorenie metodik pre odhad
efektov odpadového tepla a vody na atmosféru, zhodnotenie stavu v lokalitách existujúcich
jádrových elektrární a prognóza efektov pre lokality připravovaných jádrových elektrární na
území Československa. Tieto ciele boli dosiahnuté přibližné na přelome 80. a 90. rokov. Boli
zhodnotené zahraničné skúsenosti, spracované dlhodobé meteorologické pozorovania v lokalitách
Jaslovské Bohunice a Mochovce a vytvořený a verifikovaný súbor metodik pre hodnotenie
efektov. V niekoPkých etapách boli na základe týchto metodik vykonané odhady efektov odpa-
dového tepla a vody pre lokality pracujúcich alebo připravovaných jádrových elektrární na území
Českej a Slovenskej republiky: Dukovany, Temelín, Blahutovice, Jaslovské Bohunice, Mochovce
a Kecerovce. Názory a závěry, vyslovené v tomto příspěvku sú založené na týchto prácach a sú
teda podložené dlhoročným systematickým úsilím.
Jádrová elektráren, ako každé energetické zariadenie, představuje zásah do okolitého prostredia.
Schematické znázornenie vplyvu JE na okolie je na obr. 1. Na obrázku je znázorněný variant s
atmosférickým chladičom, ktorý je výlučné využívaný na jádrových elektrárnách v Českej a
Slovenskej republike. V počiatočných fázach rozvoja jadrovej energetiky sa pozornost' věnovala
najma rádioaktívnym látkám. Záujem o odpadové teplo a vodu sa objavil v 70. rokoch. Bol
motivovaný niekoFkými skutočnosťami:
• koncentrácia výkonu JE do jednej lokality,
• relativné nižšia účinnost' JE v porovnaní s klasickými tepelnými elektrárnami,
• vzrastajúci záujem o komplexně hodnotenie vplyvu JE na životné prostredie.

Teplo, chápané ako odpad, nie je specifickým problémom elektrární, ale uvoFňuje sa pri všetkých
dejoch, v ktorých sa využívá alebo transformuje energia. Tento fakt je dósledkom druhého zákona
termodynamiky. Odpadové teplo je ďalej znečištěním, ktoré nemožno zachytávat' a likvidovat'.
Možno ovplyvňovať len distribúciu odpadového tepla. Hromadenie tepla v izolovanom systéme,
ktorým je aj atmosféra, alebo jej časti, móže spósobiť vzostup teploty a ďalšie dósledky.
V 70. a 80. rokoch sa úvahy o distribúcii odpadového tepla v životnom prostředí viedli na pozadí
představy o dlhodobo stabilných, neměnných klimatických podmienkach. Na konci 80. a na
začiatku 90. rokov sa začal intenzívně diskutovat' problém klimatickej změny, spojenej s
globálnym otepl'ovanim atmosféry, spósobený emisiami skleníkových plynov. V súčasnosti sa
považuje za preukázaný antropogénny vplyv na vývoj klimatických podmienok v globálnom
meradle. Tento vývoj móže mať určité dósledky pri interpretácii efektov odpadového tepla a vody
a zmienim sa o tom na konci svojej přednášky.
Súčasná jádrová elektráren je elektrárnou kondenzačného typu, v ktorej je zdrojom tepla štiepna
jádrová reakcia v reaktore. Množstvo tepla, uvoPňovaného v lokalitě, úzko súvisí s účinnosťou
elektrárně (Tab. 1, 2). Účinnost' JE s 1'ahkovodným reaktorom je asi 32 %, to znamená, že viac
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ako dvojnásobok elektrického výkonu sa uvoPňuje do okolia elektrárně vo forme tepelnej energie.
Tuto časť energie obvykle nazýváme odpadové teplo. Bilanciu odpadového tepla v lokalitě
možno zlepšit', ak sa realizuje odběr tepla na vykurovanie.
Převážná časť odpadového tepla sa uvoPňuje v kondenzátoroch elektrárně (Tab. 1). Aby boli vo
výrobnom cykle elektrárně zachované konstantně podmienky je potřebné kondenzátory nepřetržité
ochladzovať a teplo rozptyPovať v okolitom prostředí. Pre tento účel možno v zásadě použit'
otvorený systém s prietocným vodným chladením alebo rózne druhy uzavretých alebo čiastočne
uzavretých systémov:
• mokré chladiace věže s prirodzeným ťahom,
• mokré chladiace věže s ventilátormi,
• suché chladiace věže,
• hybridné chladiace věže,
• chladiace věže a kanály,
• chladiace věže a kanály, vybavené rozprašovacím zariadením.

Prietočné vodné chladenie možno koncipovat' ako úplné otvorený systém, keď oteplená voda
odtéká do rieky alebo čiastočne uzavretý, keď odtéká do jazera.
Každému variantu chladiaceho systému odpovedá specifický sposob rozptyl'ovania odpadového
tepla v atmosféře alebo hydrosfére. Pri použití mokrých chladiacich věží s prirodzeným ťahom sa
prakticky všetko odpadové teplo odvádza do atmosféry. Tepelná záťaž hydrosféry je minimálna.
Ako příklad možno uviesť tepelnú bilanciu jedného bloku JE Temelín. Tepelný výkon reaktora
bude přibližné 3 200 MW. Na električku energiu sa transformuje asi 1000 MW, 2040 MW sa
odvádza do atmosféry a 160 MW představuje straty na elektrárni. Z týchto 160 MW sa len časť
dostává cez odpadové vody elektrárně do vodných rezervoárov. Zásadné odlišná by bola situácia
pri použití prietočného chladiaceho systému. Ak by sme tolerovali zvýšenie teploty chladiacej
vody o 10 °C, bolo by potřebné aby v chladiacom systéme jedného bloku přetékalo 50 m3/s vody.
Ak uvážíme, že priemerný prietok Vltavy v Českých Budějoviciach je 27,6 m3/s je zřejmé, prečo
sa použili atmosférické chladiče. Ak by bol použité prietočné chladenie s odtokom do jazera,
zahraničně skúsenosti hovoria, že na chladenie elektrického výkonu 1000 MW je potřebná plocha
7-9 km2.
V Českej republike sa na chladenie vePkých energetických jádrových zdrojov používajú výlučné
chladiace věže mokrého typu s prirodzeným ťahom. Preto si podrobnejšie popíšeme jednotlivé
fázy chladenia. Pri použití mokrých chladiacich věží s prirodzeným ťahom cirkuluje voda, ktorá
ochladzuje kondenzátory vo vlastnom chladiacom okruhu, ktorého podstatnou časťou sú chladiace
věže. Voda, ohriata v kondenzátoroch pokračuje do chladiacej věže, kde sa rozprašuje v určitej
výške, klesá vo výstupnom prúde vzduchu a zachytává sa na dne chladiacej věže. Ochladená sa
vracia spať ku kondenzátorom.
Padajúce vodné kvapky sa ochladzuju priamym ochladením vo výstupnom prudění a odpařováním
z povrchu kvapiek. V priemere je podstatné efektivnější proces ochladzovania odparom (asi 70 %).
Odovzdané odpadové teplo sa teda čiastočne využije na ohřev výstupného přúdu, zbytok uniká vo
fbřme latentného tepla vodných pár
Vodné páiy a teplý vzduch unikajú cez ústie chladiacej věže do atmosféry, kde sa procesom
atmosferickej difúzie zrieďujú a transportujú. Vodné páry móžu znovu kondenzovat' a uvoPňovať
pri tom latentné teplo. Časť drobných vodných kvapiek z vnútra chladiacej věže je unášaná
výstupným vzduchovým prúdom cez ústie věže do atmosféry. PokiaP sa v atmosféře neodparia,
móžu dopadat' na zemský povrch v okolí věže.
RozptyPovanie odpadového tepla v atmosféře pri použití mokrých chladiacich věží preto úzko
súvisí s emisiami a difúziou vodnej pařy, jej kondenzátov a unášaných vodných kvapiek.
NiekoPkými číslami móžeme kvantitativné charakterizovat' emisie tepla a vody z chladiacich věží
mokrého typu s prirodzeným ťahom. Priememé množstvo odpařenej vody je asi 33 kg/s na
každých 100 MW odvedeného tepla. Emisiu vodných kvapiek pre 120 m vysokú chladiacu vezu
bez eliminátořa možno odhadnut' hodnotou 10 kg/s na každých 100 MW odvedeného tepla, pře
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120 m vežu s eliminátorom 1 kg/s a pre 155 m vežu s eliminátorom 0,3 kg/s. Pre JE Temelín s
elektrickým výkonom 2000 MW je teda množstvo vody odparené z dvoch chladiacich veží asi
1350 kg/s, emisia vodných kvapiek asi 6 kg/s. Emisia odpadového tepla odpovedá účinnosti
konkrétneho typu elektrárne. Ako už bolo uvedené, pre blok JE Temelín s elektrickým výkonom
1000 MW je množstvo odpadového tepla asi 2040 MW.
Príliv dodatočného tepla a vody do atmosféry vytvára potenciál pre ovplyvnenie prirodzených
atmosferických procesov. Typický stav atmosféry je charakterizovaný rozvinutými výmennými
procesmi tepla a vody. Injektované teplo a voda sa v atmosfére okamžite zrieďuje a zapojuje do
atmosferických procesov. Napriek tomu, že množstvo tepla a vody, emitované z chladiacich veží
sa zdá veľké, v porovnaní s prirodzeným stavom atmosféry je bezvýznamné. Množstvo tepla,
prinášaného na zemský povrch slnečným žiarením v miernych šírkach je asi 200 W/m2. Znamená
to, že odpadové teplo z jedného bloku pri maximálnom výkone je rovnaké ako priemerné teplo,
prinesené slnečným žiarením na plochu asi 10 km2. Poľnohospodárska výroba, ktorá striedaním
kultúr ovplyvňuje distribúciu energie slnečného žiarenia na veľkých plochách predstavuje
vzhľadom na atmosferickú difúziu tepla, emitovaného z chladiacich veží, experiment, ktorý je
porovnateľný s chladiacimi vežami. Čo sa týka emisií vody, poľnohospodárske kultúry ovplyvňujú
evapotranspiráciou tiež obsah vlhkosti v atmosfére. V dobe maximálnej vegetačnej aktivity sú
emisie do atmosféry v prízemnej vrstve porovnateľné s imisiami vody z chladiacich veží. Napriek
tomu skúsenosť nevytvára podozrenie, že by sme intenzívnou poľnohospodárskou výrobou na
veľkých plochách ovplyvňovali miestne klimatické podmienky.
Problém odpadového tepla a vody sa skúmal aj fyzikálnymi, štatistickými a experimentálnymi
metódami. Emisie tepla a vody môžu spôsobovať v atmosfére efekty lineárneho alebo
nelineárneho typu.
Do skupiny lineárnych efektov zaraďujeme:
• zvýšenie vlhkosti vzduchu nad zemským povrchom,
• zvýšenie teploty vzduchu nad zemským povrchom,
• ovplyvnenie trvania prízemnej hmly,
• zvyšovanie množstva zrážok,
• ovplyvnenie tvorenia námrazy,
• vytváranie viditeľnej vlečky kondenzovaných vodných pár a jej tieniaci efekt.

Do skupiny možných nelineárnych javov zaraďujeme ovplyvnenie oblačnosti, búrok, konvekcie,
veterných extrémov a atmosferických zrážok.
Pre hodnotenie lineárnych efektov bol na SHMÚ Jaslovské Bohunice vytvorený súbor modelov
pre kvantitatívne hodnotenie týchto efektov. Metodika bola aplikovaná na lokalitách všetkých
pripravovaných a prevádzkovaných jadrových elektrární v Českej a Slovenskej republike.
Metodiky sú výsledkom teoretických prác. Pochopiteľne bolo vynaložené značné úsilie verifikovať
metodiky s použitím experimentálneho materiálu z lokality Jaslovské Bohunice. Testy potvrdili, že
výsledky modelových výpočtov sú v dobrej zhode s experimentálnymi dátami. V mojom
príspevku sa zmienim o výsledkoch výpočtov pre lokality Jaslovské Bohunice a Temelín.
Lokalita Bohunice (4x440 MW) je zaujímavá ako najstaršia jadrová elektráreň na území bývalého
Československa, kde sú dobre zdokumentované meteorologické a klimatické podmienky pred a
po spustení elektrárne. Lokalita Temelín je zaujímavá najmä kvôli nasadeniu 1000 MW blokov.
V tab. 3 a 4 sú uvedené charakteristické hodnoty pre jednotlivé hodnotené meteorologické
parametre pre lokality Jaslovské Bohunice a Temelín (4x1000 MW), vypočítané v 80. rokoch. V
ďalších grafoch na obr. 2-9 sú zobrazené parametre ovplyvnenia lokality JE Temelín podľa
najnovšej štúdie. Tab. 5 obsahuje charakteristické hodnoty pre lokalitu Temelín (2x1000 MW),
vypočítané podľa aktualizovaných meteorologických dát v nedávnej dobe. Porovnanie Tab. 3 a 5
poskytuje zaujímavú možnosť sledovať vývoj prognóz hodnoteného efektu v súvislosti so
zlepšujúcou sa kvalitou vstupných údajov. Súčasne je potvrdením tézy o uplatňovaní metódy
konzervatívneho odhadu v rámci modelov. Výsledky z 80. rokov boli vzhľadom na absenciu
meteorologických meraní v lokalite JE Temelín (meteorologická stanica pri JE Temelín začala
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pracovať až na konci 80. rokov) zaťažené neurčitosťou v odhade vstupných meteorologických
parametrov. Realistickejšie vstupy priniesli realistickejšie, v tomto prípade menšie, hodnoty
ovplyvnenia ako odhady, získané metódou konzervatívneho odhadu. Predvedené výsledky
potvrdzujú známu skutočnosť, že ovplyvnenie životného prostredia emisiami tepla a vody z
chladiacich veží popísaným mechanizmom je zanedbateľné.
V súvislosti s použitými metodikami je potrebné uviesť, že metodiky boli na začiatku 90. rokov
testované na súboroch dlhodobých meteorologických pozorovaní z lokality Jaslovské Bohunice.
Výsledky testovania potvrdili dôveryhodnosť použitých metodík.
Je potrebné sa zmieniť aj o kategórii nelineárnych efektov. Nelinearita znamená okrem iného aj
veľmi obtiažne modelovanie a prognózovanie. Môžu sa totiž prejavovať spúšťacie mechanizmy.
Jeden z výskumných programov na SHMÚ v Jaslovských Bohuniciach na konci 80. rokov bol
zameraný na skúmanie ovplyvnenia pravdepodobnosti výskytu takýchto javov. Záver tohoto
skúmania bol negatívny. Nepodarilo sa preukázať ovplyvnenie výskytu spomenutých efektov.
Potvrdili sa tým teoretické závery.
V úvode prednášky som spomenul v súvislosti s interpretáciou výsledkov hodnotenia vplyvu
emisií tepla a vody koncept klimatickej zmeny, spôsobenej skleníkovými plynmi. Posledné
prognózy IPCC hovoria o zvýšení priemernej globálnej teploty medzi rokmi 1990 a 2100 o asi
2 °C. Zvýšenie globálnej teploty budú sprevádzať aj regionálne zmeny teplotných a vlhkostných
pomerov. Veľkosť týchto zmien pravdepodobne výrazne prekročí očakávané efekty emisií tepla a
vody z chladiacich veží jadrových elektrární. Dôjde teda k superpozícii dvoch nezávislých
efektov, nezávislých v zmysle príčin. Je preto dôležité dosiahnuť, aby boli príčiny a následky
klimatických zmien diagnostikované realisticky a s vedomím kauzality. To znamená, aby efekty
klimatickej zmeny, spôsobenej skleníkovými plynmi v regiónoch jadrových elektrární neboli
mylne interpretované ako efekty emisií tepla a vody z chladiacich veží a aby sme v blízkej
budúcnosti nestratili pod tlakom okolností schopnosť realistického hodnotenia vplyvu jadrových
elektrární na okolie a naopak dôsledkov antropogénnej globálnej klimatickej zmeny. Aj to je
závažný dôvod pre monitorovanie oboch procesov v polohe teoretickej a aj experimentálnej.

Tab. 1: Energetická bilancia v kondenzačnej elektrárni

Zdroj tepla

Elektrická energia [%]

Tepelná energia uvoľnená komínom [%]
Straty na elektrárni [%]

Teplo uvoľnené v kondenzátoroch [%]

Fosílne palivo

38-40
10
5

45-47

Ľahkovodný reaktor

32
-
5
63

Tab, 2: Hodnoty účinnosti a pomeru odpadového tepla k elektrickému výkonu pre elektrárne s rôznymi
typmi reaktorov

Typ reaktora

Tažkovodný reaktor

Ľahkovodný reaktor
Rýchly množivý reaktor

Vysokoteplotný reaktor
Vysokoteplotný reaktor s héliovou turbínou

Účinnosť [%]

32-34
38-41
39-41
37-47

Pomer odpadové teplo
elektrický výkon

2,4
2,1 - 1,9
1,6-1,5
1,6-1,4
1,7-1,1
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Tab. S: Ročné priemery vybraných meteorologických prvkov a ich smerodajné odchýlky za
obdobie 1961-1977 v lokalite Jaslovské Bohunice a vypočítané maximálne a priemerné hodnoty
ovplyvnenia týchto prvkov vo vzdialenosti do 10 km od JE

Meteorologický prvok

Teplota [°C]
Absolútna vlhkosť [g.m'3]
Trvanie slnečného svitu [hod]
Ročný úhrn zrážok [mm]
Trvanie hmly [hod]
Trvanie námrazy [hod]

Rotný
priemer

9,2
7,4

1850,3
568,0
214,4

85,3

Smerodajná
odchýlka

0,6
0,27

130,9
114,8
44,9
60,8

Hodnota ovplyvnenia

maximálna

0,1
0,15
-296
31,1

28
15

priemerná

0,023
0,037
-16,0

2,0
6,6
4,0

Tab.4 Ročné priemery vybraných meteorologických prvkov, odhadnuté pre lokalitu JE Temelín a
vypočítané maximálne a priemerné hodnoty ovplyvnenia týchto prvkov vo vzdialenosti do 10 km od JE
Temelín

Teplota [°C]
Absolútna vlhkosť [gnť 3 ]
Trvanie slnečného svitu [hod]
Ročný úhrn zrážok [mm]
Trvanie hmly [hod]
Trvanie námrazy [hod]

MhNprieméŕ:tii?::iUM'

7,3
-

1700
600
539
590

iiiiiiiiii
0,3

0,26
-130

53
79
86

iMBiili
priemerná

0,15
0,12

-13,7
5,5

40,4
40,9

Tab. 5:Ročné priemery vybraných meteorologických prvkov a ich smerodajné odchýlky za obdobie 1990 -
1997 v lokalite JE Temelín a vypočítané maximálne a priemerné hodnoty ovplyvnenia týchto prvkov vo
vzdialenosti do 10 km od JE Temelín

Meteorologický prvok

•Ä

Teplota [°C]
Absolútna vlhkosť [g.m""]
Trvanie slnečného svitu [hod]
Ročný úhrn zrážok [mm]
Trvanie hmly [hod]
Trvanie námrazy [hod]

Ročný
priemer

7,94
7,35

1813,3
554,34

318,2
258,8

Smerodajná
odchylka

0,878
0,366
143,6
57,84
77,0

154,2

Hodnota ovplyvnenia

maximálna

0,115
0,111

49,7
1,54
8,14

23,54

priemerná
0,046
0,044

13,9
0,34
3,24
9,34
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Obr. 1: Schematické znázornenie vplyvu jadrovej elektrárne na okolie
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Obr. 2: Priemerné ročné zvýšenie
absolútnej vlhkosti vzduchu íg-m'3]
v prízemnej vrstve atmosféry, spôsobené
emisiami vody z chladiacich veží JETE.
Čísla pri izočiarach predstavujú hodnotu
zvýšenia.

variant s prietočným chladením

Obr. 3: Priemerné ročné zvýšenie teploty
vzduchu [°C] v prízemnej vrstve atmosféry,
spôsobené emisiami tepla z chladiacich veží
JETE. Čísla pri izočiarach predstavujú
hodnotu zvýšenia.
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Obr. 4: Priemerné ročné zvýšenie počtu
hodín s výskytom hmly [h], spôsobené
emisiami vody z chladiacich veží JETE.
Čísla pri izočiarach predstavujú hodnotu
zvýšenia.

Obr. 5: Priemerné ročné zvýšenie počtu hodín
s výskytom námrazy a námrazových javov [h],
spôsobené emisiami vody z chladiacich veží
JETE. Čísla pri izočiarach predstavujú hodnotu
zvýšenia.
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r. (5: Priemerné ročné zvýšenie relatívnej
vlhkosti vzduchu [%] v prízemnej vrstve at-
mosféry, spôsobené emisiami vody z chla-
diacich veží JETE. Čísla pri izočiarach
predstavujú hodnotu zvýšenia.

Obr. 7: Priemerné ročné zníženie trvania slneč-
ného svitu, spôsobné tieniacim efektom viditeľ-
ných vlečiek vodnej pary z chladiacich veží
JETE. Čísla pri izočiarach predstavujú
hodnotu zníženia.
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Obr. 8: Priemerný ročný úhrn
atmosferických zrážok [mm], spôsobených
unášaním vodných kvapiek z ústia
chladiacich veží JETE. Čísla pri izočiarach
predstavujú hodnotu zvýšenia.

Obr. 9: Priemerná ročná intenzita atmosferic-
kých zrážok f 10' mm.h'1], spôsobených
unášaním vodných kvapiek z ústia chladiacich
veží JETE. Čísla pri izočiarach predstavujú
hodnotu zvýšenia.
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CZ0028747

VÝVOJ NÁZOROVÉ HLADINY OBYVATELSTVA A PROGNÓZA
SOCIÁLNÍHO ROZVOJE V OBLASTI VLIVU ENERGETICKÉ SOUSTAVY

DUKOVANY - DALEŠICE

RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Ústav geoniky Akademie věd ČR, pobočka Brno

Velká technická díla typu jaderných elektráren velmi podstatným způsobem modifikují
a mění nejen přírodní systém krajiny, ale i systém sociální. V souvislosti nejprve s výstavbou
a posléze provozem jaderné elektrárny dochází ke značnému mechanickému pohybu
obyvatelstva, při němž se od základu mění jeho struktura prakticky ve všech aspektech. Je
nutno vzít v úvahu, že sama jaderná elektrárna vyvolává nutnost výstavby dalších aktivit,
jako je chladící nádrž (v našem případě vodní dílo Dalešice), rozsáhlé komplexy bytové
výstavby, infrastruktury a aktivit obslužného charakteru. Závažné vlivy má existence
jaderných elektráren na místní obyvatelstvo, které na jedné straně musí přivyknout na život
na určité úrovni rizika, na straně druhé pro ně může jaderná elektrárna znamenat přímo,
častěji však nepřímo rozvojový impuls.

V letech 1994 a 1995 jsme provedli dva průzkumy názorových hladin občanů v regionu.
První se týkal funkcionářů místních samospráv a proběhl formou dotazníku, zaslaného obecním
úřadům. Druhý průzkum byl určen místním obyvatelům a byl realizován prostřednictvím
okresních novin Region T. Realizovaný průzkum prokázal, že následky provozu velkých
energetických a technických děl v přírodním a sociálním prostředí významně a diferencovaně
podmiňují názorovou hladinu obyvatel sledovaného širšího regionu. Po zhodnocení výsledků
výzkumu jsme došli k následujícím závěrům:

Nejvyšší podíl občanů (a to jak z pohledu "zastupitelů", tak z pohledu obyvatel území)
zaujímá celkově negativní postoje k následkům provozu "děl" v přírodním (53,4 %) i v sociálním
prostředí (44,8 %), v souboru obyvatel území se dokonce 59,3 % respondentů domnívá, že provoz
"děl" ohrožuje jejich životní podmínky.

Názorová hladina se však liší podle stanoveného územního kritéria. Obyvatelé dukovansko-
dalešického mikroregionu se častěji přiklánějí k pozitivním postojům z důvodu příznivých,
rozvojových dopadů "děl" do jejich sociálních podmínek (43,7 %). Občané náměšťsko-
oslavanského (tedy vzdálenějšího) mikroregionu směřují naopak k celkově negativním postojům z
důvodu nepříznivých vlivů "děl" na přírodní prostředí (46,6 %), které - na rozdíl od
dukovanského regionu - nejsou dostatečně kompenzovány produkcí příznivých dopadů "děl" v
prostředí sociálním.

Ukázalo se, že důvody, které podmiňují zaujetí celkového pozitivního postoje občana, leží v
sociální oblasti. Jedná se prvořadě o vlivy "děl" na trh práce regionu (pracovní příležitosti, jistota
a perspektiva zaměstnání, příležitost pro pracovní seberealizaci občanů), dále na zabezpečování
ekonomické funkce životního zázemí obyvatel (tj. příspěvku "děl" k zajišťování příjmů,
zvyšování životní úrovně, společenského vrstvení obyvatel, zejména zaměstnanců "děl" apod.) a
konečně o pozitivní důsledky výstavby a provozu "děl" v oblasti sociální a technické
infrastruktury obcí zájmového území.

Důvody tvorby negativní názorové hladiny jsou buď čistě ekologického charakteru (znečištění
přírodního prostředí, vody a vzduchu, hluk a podobně) nebo environmentálního charakteru
(zhoršování rekreační hodnoty území, nepříznivé důsledky pro estetiku krajiny, tvorbu krajiny a
urbanisticko-sídelní strukturu území). Obsah pojmu "životní prostředí" ve vědomí lidí je v obou
sledovaných souborech hodnocen odlišně. V souboru "zastupitelů" jako kategorie vztahující se ke
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zdraví obyvatel (61,3 %), v souboru "občanů" jako komplexní kategorie, zahrnující provázanost
přírodních, technických, ekonomických a společenských faktorů.

Příliv pracovních sil za pracovními příležitostmi v "dílech" vyvolal pouze v 16 % obcí
problémy v sociální oblasti (například tlak na trhu s byty, snížení šancí pracovního uplatnění
původní ženské populace, nepříznivé změny v dopravní struktuře, pokles cen nemovitostí).
Přispěl však ke zmírnění, respektive zastavení vysídlovacích procesů v cca 42 % obcí. Obce, které
do budoucnosti prognózují pokračování procesu vysídlování obyvatel (38 %), neleží v nejbližším
zájmovém území "děl" a zároveň vykazují nedostatečný nebo minimální rozvoj soukromého
podnikání a rovněž tak absenci podpůrných prostředků v souvislosti s provozem "děl" v obecním
rozpočtu. Důvody vysídlování jsou spatřovány zejména v nedostatečné sociální jistotě obyvatel
obce (jistota pracovní příležitosti a příjmu), zhoršování sociální a technické infrastruktury, ve
zvyšování nákladů na dopravu za prací i nevyhovující struktuře dopravy a konečně v
psychologických vlivech, plynoucích z obav o zdraví obyvatel a přírodní prostředí tohoto
exponovaného území.

Ve vazbě na výsledný celkový postoj obyvatel sledovaného území lze předpokládat, že při
koncipování jeho směru mají vyšší váhu ekologické a environmentálni důsledky provozu "děl,,
než -jakoby samozřejmě přijímané a zároveň daleko frekventovanější - příznivé produkty "děl"
charakteru sociálního. Nebylo však prokázáno, že tvorba tohoto výsledného postoje občanů je
ovlivňována zprostředkovaně, například působením "lobby" skupin nebo masmédií.

Aktivity institucí, organizací, politických stran, podnikatelských subjektů či jednotlivců při
ochraně životního prostředí a rozvoji prosperity jednotlivých obcí jsou hodnoceny "zastupiteli" a
"občany" opět rozdílně. Tři čtvrtiny respondentů "občanského" souboru tyto aktivity nepovažuje
za podstatné (případně o nich ani neví) a naopak dvě třetiny respondentů "zastupitelského"
souboru přiznává aktivity některému zájmovému sdružení v obci a obecnímu úřadu. V této
souvislosti je třeba uvést, že cca 14 % obyvatel regionu je k případným ekologickým a sociálním
vlivům "děl" lhostejných a cca 16 % obyvatel obcí není ochotno se aktivně na rozvoji či ochraně
prostředí obce podílet vůbec a v 55 % je ochotno se podílet jen několik stále stejných nadšenců.
Zároveň 23 % respondentů se domnívá, že jejich vesnice buď postrádá "sociálního aktéra"
(občana se společenským či ekonomickým postavením, osobnost, autoritu s vlivem na obyvatele
či dění v obci) nebo osobnosti v obci působí nejednotně, proti zájmům obce či mají spíše
negativní vliv na občany a mezilidské vztahy v obci. V obcích, které touto osobností disponují, se
zpravidla jedná o starostu (hodnoceno z pohledu "zastupitelského" souboru).

Tyto skutečnosti dokresluje i zjištění, že v asi 71 % obcí sledovaného území v době šetření
neodstartoval proces "obnovy vesnice" (obnova způsobu a hodnot venkovského života,
sounáležitosti a sousedských vztahů), ba naopak docházelo ke zhoršování. Výsledky podporuje i
zjištění v souboru "zastupitelů", že kvalita mezilidských vztahů ve struktuře hodnot občanů je
řazena na předposlední místo a potřeba veřejně prospěšné práce na území obce na místo poslední.
Odhlédneme-li od prioritního postavení skupiny hodnot "zdraví a rodina", dostává se na přední
místo skupina hodnot "peníze, majetek, postavení".

Růst sociálních nerovností (rozdílů v příjmech, rozdílů v životní úrovni) některých sociálních
skupin na území obce uvádí 68 % respondentů souboru "zastupitelů". Jedná se především o
podnikatelské subjekty fyzických osob, zaměstnávajících sebe a své rodinné příslušníky a to
zejména v zemědělství, obchodě a stavebnictví, eventuálně o řídící pracovníky právnických osob.
Obraz rozvoje podnikání v obcích však není příliš příznivý, v cca 45 % obcí se rozvíjí pomalu již
od počátku transformace a pouze čtvrtina obcí považuje tempo rozvoje za rovnoměrné.
Nejčastější forma podnikání je podnikání fyzických osob s 0-21 zaměstnanci v průměru celého
souboru obcí.

O rok později bylo provedeno šetření názorové hladiny mezi rekreanty v prostoru energetické
soustavy. I když byl výzkum zaměřen na jinou problematiku než průzkum názorů lokální
populace, může být využit při srovnání percepce jaderné elektrárny trvale bydlícího obyvatelstva
a obyvatel, kteří se zde zdržují za účelem rekreace. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od místního
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obyvatelstva se zde rekreanti zdržují dobrovolně, je vypovídací hodnota těchto anket z jistého
pohledu vyšší.

Podle statistických údajů ze sčítání lidu, domů a bytů existovalo v roce 1991 v
desetikilometrovém zázemí jaderné elektrárny pro individuální rekreaci 1041 rekreačních
objektů, z toho 573 chat a 468 rekreačních chalup. Znamená to, že zde s určitou pravidelností
tráví svůj volný čas okolo 4000 dočasně přítomných osob. Na naše otázky odpovědělo více než 15
% majitelů těchto objektů.

V desetikilometrovém zázemí jaderné elektrárny bylo do roku 1960 postaveno 26 % chat, v
období 1960 - 1970 57 % a zbývajících 17 % v období 1971-1984. Po tomto datu výstavba chat v
tomto území prakticky ustala. V rámci celého souboru respondentů se ukázalo, že 76 % chat
nezměnilo od data výstavby majitele. K nim lze přičíst dalších 6 % majitelů, kteří získali
rekreační objekt od svých rodičů. 82 % respondentů souboru chatařů jsou tedy osoby, které si
chatu (obvykle svépomocí) sami postavili a zároveň si k ní i ke studované oblasti vytvořili pevný
vztah. U chalup jsme zjišťovali pouze rok a způsob jejich získání. Od svých rodičů získalo
chalupy 35 % dotázaných. V těchto případech jde o "rodáky", kteří mají k danému území citový
vztah. Zbývajících 65 % respondentů chalupy koupilo od původních majitelů. V rámci
anketárního šetření nebyl nezaznamenán případ opakované koupě a prodeje chalupy.

Majitelé rekreačních objektů v rámci celého souboru do pojmu "okolní krajina" zahrnují
především údolí vodních toků (a to i v případě, že katastrem obce ve kterém je jejich rekreační
objekt ani neprotékají). V případě chatařů je toto zjištění spojeno s lokalizací objektů zpravidla v
atraktivních údolích toků. Stejné hodnocení vyjadřují i chalupáři, jejichž objekty se nacházejí v
intravilánech obcí. Pod pojmem krajina však nehodnotí obec a její bezprostřední okolí, ale opět
partie krajiny lemující vodní toky. Navíc zhruba polovina chalupářů jsou místní rodáci, které k
danému území vážou vzpomínky na dětství. Tento způsob vnímání krajiny se rovněž promítá i do
otázky, zda by si eventuelně znovu pořídili rekreační objekt ve stejném území. Přítomnost jaderné
elektrárny stojí až na druhém místě (ovšem za předpokladu, že není každodenně na očích).
Jak ukázalo šetření, je vnímání existence jaderné elektrárny a pocit potenciálního ohrožení
problémem psychologickým, nezávislým na vzdělání či věku respondentů. Z ankety vyplynulo, že
pocit ohrožení klesá se vzrůstající vzdáleností objektu od elektrárny. Velkou roli zde hraje již
zmíněný "efekt přímého pohledu". Zajímavá je skutečnost, že dotazovaní spíše ztotožňují
elektrárnu s chladícími věžemi, než s objekty vlastního provozu. V rámci celého souboru oblasti
odpovědělo 32 % respondentů kladně na otázku, zda mají nepříjemný pocit z potenciálního
nebezpečí havárie. Tento pocit nemělo 66 % majitelů a 2 % respondentů se neuměla rozhodnout.

Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že většina majitelů rekreačních objektů má trvalé
bydliště v okresech Třebíč, Brno-město a Brno-venkov, tedy v širším zázemí jaderné elektrárny.
Potenciální nebezpečí pociťují i ve svém trvalém bydlišti. Většina dotazovaných se s existencí
jaderné elektrárny více či méně smířila. Zdá se však, že tíživější je pro ně rozhodnutí o lokalizaci
meziskladu radioaktivního odpadu v témže území. Bez ohledu na to, jak respondenti odpověděli
na předcházející otázku, všichni shodně konstatují, že výstavbou jaderné elektrárny došlo v
obecném povědomí obyvatelstva k "fiktivní radioaktivní" degradaci oblasti jako celku. Někteří
konstatovali, že v očích některých svých známých a kolegů jsou považováni přinejmenším za
"podivíny" protože nemají snahu toto území opustit.

V obecném povědomí obyvatelstva širšího okolí elektrárny převažuje názor, že rekreační
objekty, lokalizované v zázemí elektrárny, jsou neprodejné nebo prodejné za cenu, která
neodpovídá jejich tržní hodnotě. Dle provedeného průzkumu je tento názor v souboru chatařů a
chalupářů rozdílný a to v závislosti na konkrétní lokalizaci objektů.

Všem chatařům se líbí prostředí lokalizace vlastní chaty a nemají zájem objekt prodat.
Většina z nich si také myslí, že v případě prodeje by jejich objekty byly dobře prodejné a to i
přesto, že z převážné většiny nemají elektřinu a vlastní zdroj pitné vody a často i složitější
dostupnost. Podle názorů majitelů by tato obtížnější dostupnost při případném prodeji byla spíše
výhodou, než nevýhodou. Dobrou prodejnost a reálnost tržní ceny potvrzují ti chataři, kteří si
rekreační objekty v této oblasti pořídili po roce 1990.
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V rámci názorů na případný prodej chalup se naopak přítomnost jaderné elektrárny
projevuje velmi silně. Na rozdíl od chatařů je většina chalupářů přesvědčena, že by měli problémy
nejen s prodejem, ale i s dosažením tržní ceny nemovitosti. Chalupy mají sice na vlastních
pozemcích, ale jejich technické vybavení je nedostatečné (v převážné většině chybí tekoucí voda
a kanalizace). Chalupy jsou asi z jedné třetiny předmětem dědictví, tj. pro jejich pořízení v této
oblasti se majitelé sami nerozhodli. Ostatní dvě třetiny majitelů kupovali rekreační objekty v
období, kdy poptávka převyšovala nabídku. Při jejich pořizování svoji roli často hrála cena a
někdy i prostý fakt, že vůbec byly na prodej. V současné době by někteří z nich své chalupy rádi
prodali. Vzhledem k neatraktivnosti intravilánu obcí, jejich špatné technické infrastruktuře,
nedostatečné vybavenosti službami, stále se zhoršující dopravní dostupnosti a s atomovou
elektrárnou "za zády" však těžko nalézají kupce, kteří by byli ochotni zaplatit tržní cenu
nemovitosti. Někteří chalupáři již mají konkrétní zkušenosti s pokusy o prodej.

Velmi zajímavé jsou názory respondentů na možnou změnu rekreačního objektu na trvalé
bydliště majitele (např. při odchodu do důchodu). Na tuto otázku odpovědělo kladně 17 %
respondentů, 75 % respondentů tuto možnost vyloučilo a 8 % tuto změnu považuje za neaktuální.
Tyto skutečnosti neovlivňuje vzdálenost od JEDU, aleje rozdílně hodnocena v souboru chatařů a
v souboru chalupářů. Jedna třetina chalupářů (34 %) uvažuje o tom, že by se rekreační objekt
mohl stát jejich trvalým bydlištěm, 54 % tuto eventualitu vylučují a 12 % uvedlo, že pro
neaktuálnost o této možné změně dosud neuvažovalo. Důvody změny objektu trvalého bydliště
jsou následující: vyřešení bytové situace dětí a finanční důvody (shodně po 30 % ) , jiné důvody
(20 %) a chtěná změna životního stylu (20 %). Chtěnou změnu životního stylu uvedli i někteří
respondenti, kteří takto hodlají vyřešit bytovou situaci dětí či mají finanční důvody. Důvody, pro
které vylučují možnost trvalého bydlení v chalupách jsou následující: nevhodnost objektu k
trvalému bydlení pro jeho malou obytnou plochu (obvykle kuchyně a jedna obytná místnost) a
špatné technické vybavení (často chybí tekoucí voda, kanalizace, koupelna, splachovací WC, není
k dispozici plyn) - celkem 49 % odpovědí, nedostatečné občanské vybavení a služby v obci (16
%), špatný zdravotní stav, pomoc při péči o malá vnoučata, neochota změny životního stylu
(shodně po 10 % odpovědí) a konečně vlastnictví rodinného domku v místě svého trvalého
bydliště (5 % respondentů). Blízkost jaderné elektrárny se v argumentech neobjevila ani
jednou.

Šetření bylo provedeno rovněž v kempu Hartvíkovice, vzdáleném 8 km vzdušnou čarou od
jaderné elektrárny. V roce 1996 zaznamenal kemp asi půl milionu přenocování. Řada hostů jezdí
do kempu každoročně. Důvodem jejich opakovaných návštěv je většinou krásné prostředí. Zvláště
v této lokalitě nepovažuje naprostá většina hostů blízkost jaderné elektrárny za podstatnou. Jedná
se zřejmě o jev psychologicky podmíněný, protože z žádného místa v blízkém okolí není na
elektrárnu vidět. Naopak většině rekreantů vadilo vojenské letiště v Sedlci u Náměště nad
Oslavou, které částečně znehodnocuje danou lokalitu nadměrným hlukem.

Přes značné změny, které se v posledních dvou desetiletích uskutečnily ve sledovaném
území, je zdejší krajina stále atraktivní pro krátkodobou pobytovou rekreaci a pěší turistiku. Jak
se ukazuje, výstavba a provoz jaderné elektrárny nebyly důvodem pro omezení rekreačního
využívání zde vybudovaných rekreačních objektů. Nenaplnila se však představa, že dalešická
přehradní nádrž se stane významnou lokalitou pro letní pobytovou rekreaci.

Majitelé individuálních rekreačních objektů v této oblasti považují jadernou elektrárnu za
nutné zlo, které nezbývá než akceptovat; obavy z potenciálního nebezpečí havárie má 35 %
respondentů, kteří se zúčastnili anketárního šetření. Procentuelní zastoupení těchto respondentů
klesá se vzdáleností od jaderné elektrárny. Největší podíl je mezi chalupáři v zázemí do 5
kilometrů od jaderné elektrárny a s velkou pravděpodobností je ovlivněn názorovou hladinou
místního obyvatelstva. I těmto respondentům se však okolní krajina líbí. Na otázku, zda by si
znovu pořídili rekreační objekt v této oblasti, kdyby se v současné době znovu rozhodovali o jeho
pořízení, kladně odpovědělo 54 % dotázaných (32 % respondentů, převážně chalupářů
odpovědělo záporně; jaderná elektrárna však nebyla převažujícím důvodem záporné odpovědi). Z
anketárního šetření dále vyplynulo, že respondenti - chataři neuvažují o eventuelním prodeji
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svého rekreačního objektu. S těmito úvahami jsme se spíše setkali u majitelů chalup, ale ani v
těchto případech není převažujícím důvodem obava z jaderné elektrárny.

Zabezpečení provozu jaderné elektrárny té technologie, která byla použita v Dukovanech,
vyžaduje poměrně velké množství kvalifikovaných pracovníků a technického a provozního
personálu. Z této skutečnosti byly vyvozovány na počátku prací předpokládané změny sociálního
prostředí v regionu, ovlivněném tímto velkým technickým dílem. Přitom ovšem nemohly být
vzaty v úvahu transformační změny, které probíhají v České republice od roku 1990. Tyto změny
výrazným způsobem ovlivnily současnou situaci v regionu. Lze konstatovat, že primární pro
většinu obcí je právě dopad transformačních změn, zatímco problém jaderné elektrárny je v této
chvíli sekundární. Výjimku snad tvoří samotné Dukovany a obce či rekreační areály v
bezprostřední blízkosti.

Největší koncentrace bytů bylo postavena v Třebíči, pro niž se stala JEDU nejvýznamnějším
rozvojovým impulsem. Významnější stavební aktivity proběhly v bezprostředním dosahu děl, kde
se však projevily likvidací části domovního fondu a rekreačních objektů.

Celková situace v celé oblasti odpovídá transformačním problémům v tomto typu území. Jde
o neujasněnost perspektivy zemědělství, o podhodnocení terciárního sektoru, o zhoršující se
dopravní prostupnost prostředky hromadné dopravy a o nedostatečné podnikatelské aktivity
místního obyvatelstva.

Sociální dopad JEDU z tohoto pohledu působí objektivně spíše pozitivně, neboť
technologický postup neumožňuje podstatnější uvolňování pracovních sil a tím elektrárna
stabilizuje trh práce v celém regionu. Se zaměstnaností v energetice se udržuje kupní síla
místního obyvatelstva, což může být impulsem pro rozvoj sféry služeb, pokud bude místní
populace schopna těchto možností využít. Pozitivní sociální vliv JEDU je částečně uznáván i
obyvatelstvem.

Rekreační funkce krajiny byla bezesporu narušena. Negativně však působí spíše subjektivní
efekt JEDU než reálné nebezpečí. To mohou potvrdit výsledky průzkumů, které konstatovaly, že
pro rekreaci je nepříznivý především estetický dopad siluety JEDU v krajině. Jinými slovy:
rekreační hodnota krajiny byly snížena v dosahu přímé viditelnosti chladících věží. V této
souvislosti je rovněž zajímavé, že elektrárna bývá mnoha obyvateli ztotožňována spíše s
chladicími věžemi, tvořícími dominantu v krajině, než s vlastním procesem jaderné reakce a
výroby elektřiny. Objektivně i subjektivně horší pro rekreaci a bydlení je letecký hluk vyvolaný
letištěm Sedlec u Náměště.

Rekreace se nebude rozvíjet cestou rozšiřování chatové výstavby. Bude se spíše využívat
stávajícího bytového fondu pro chalupaření. Značnou bariérou pro rozvoj rekreace je však
naprosto nedostatečná technická i sociální infrastruktura sídel a chatových osad. Zvláště u
vlastníků vyššího věku je proto pozorována tendence vracet se do měst, kde je zajištění
zdravotních a sociálních služeb i maloobchodu na vyšší úrovni. Jakýkoliv rozvoj rekreace, která
by mohla přinést určité prostředky do regionu, je podmíněn podstatným zkvalitněním
infrastruktury.

Obyvatelstvo se převážně domnívá, že jaderná elektrárna působí na životní (přírodní)
prostředí negativně a uvádí, že se cítí energetickým komplexem ohroženo. Obtížná je ovšem
kvantifikace důležitosti, kterou tomuto svému názoru přikládá v žebříčku ostatních hodnot. Ze
zjištěných skutečností nevyplývá, že by ohrožení nabývalo takové míry, kdy by obyvatelé
uvažovali z tohoto důvodu o odchodu do jiného regionu. Většina rekreantů nehodlá ani zanechat z
tohoto důvodu rekreace v okolí JEDU. Objektivně je ovšem třeba dodat, že změna trvalého
bydliště není v podmínkách ČR ani jednoduchá ani obvyklá. Nicméně faktem je, že rovněž kemp
v Hartvíkovicích nepříliš vzdálený od elektrárny, slušně prosperuje.

Z uvedeného vyplývá, že obyvatelstvo pociťuje určitý negativní vztah k energetické soustavě
Dukovany - Dalešice, což je ostatně do určité míry oprávněné. Jeho část je však ochotna uznat
pozitivní význam JEDU pro prosperitu širší oblasti. Intenzita negativního vztahu nedosahuje
takových hodnot, aby se stala závažným sociálním problémem. Lze se domnívat, že aktivity
nevládních organizací proti JEDU zpravidla nepocházejí od místní populace. Ostatně v
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hodnotovém systému místních obyvatel zaujímají nejdůležitější místo podle výsledků ankety
peníze, majetek, postavení.

Daleko výraznějším problémem regionu je schopnost místního obyvatelstva a jeho
samosprávných orgánů vyrovnat se s důsledky transformace a zajistit prosperitu svých obcí. Bylo
zjištěno, že program obnovy vesnice nebyl ve většině obcí regionu ani nastartován. Dokonce byly
zachyceny signály, jako by se obce obávaly rozvoje podnikání. Přítomnost JEDU pro komunální
rozvoj a pro podporu místních podnikatelských aktivit je využívána pouze minimálně.

Při dosavadním výzkumu marginálních regionů se ukázalo, že zcela rozhodující pro jejich
současnou i budoucí prosperitu je lidský faktor. Teprve na dalších místech jsou objektivní
podmínky teritoria a finanční prostředky. Hlavní bariérou bývá nedostatečná připravenost
místního obyvatelstva.

Tato skutečnost je zpravidla podmíněna dvěma faktory:

- snížený podíl kvalifikovaných lidí ve struktuře populace,
- tradiční konzervatismus (myšleno nikoliv jako politický směr, ale jako nedůvěra k inovacím)
marginálního sociálního prostředí.

V obou těchto případech hraje JEDU pozitivní roli, neboť podstatným způsobem zvyšuje
podíl kvalifikovaných lidí, pracujících na bázi moderních technologií. Pracovníci JEDU přivádějí
do oblasti své rodinné příslušníky, jejichž kvalifikace je rovněž vyšší než průměr, neboť úroveň
kvalifikace má schopnost se reprodukovat. Problém je, že tito lidé jsou soustředěni v Třebíči a
zbytek regionu zatím nedokázal významněji využít jejich potenciálu.

Základní ideou regionální prosperity v současné situaci je využít místních zdrojů. Pokud
místní podmínky zahrnují vážné nevýhody, je nutno promyslet využití těchto nevýhod ve
prospěch regionu. To plně platí i o energetickém komplexu Dukovany - Dalešice. Ekonomická
síla podniku i kvalifikační úroveň jeho zaměstnanců přinášejí do regionu nezbytný potenciál
nutný pro prosperitu. Obce regionu by se měly soustředit na spolupráci s podnikem, který může v
první fázi přispět k dobudování technické infrastruktury obcí i chatových osad. To je
elementárním předpokladem pro rozvoj drobných a středních podnikatelských aktivit.

Provoz jaderných elektráren vyvolává již delší dobu určité kontraverze, ústící do
problémů politického charakteru včetně mezinárodních otázek. Otázka je o to složitější, že mezi
argumenty, sledujícími poctivě problém environmentálních důsledků provozu JE, se mísí zájmy
politické a úzce ekonomické, otázky prestiže různých politiků a "odborníků". Tyto problémy se
zprostředkovaně dostávají do vědomí místních i vzdálených obyvatel a navozují atmosféru, při
níž se jen těžko přijímají racionální argumenty. I to je jeden ze sociálních důsledků existence
jaderné elektrárny.

Environmentálni rizika postupuje člověk po celou dobu své existence. Dokud ještě žil v
jeskyních, ohrožoval jej hlad, nemoci, šelmy, přírodní katastrofy. S rozvojem vědy a techniky se
zmenšuje nebezpečí přírodních či "přirozených" rizik a stoupá význam rizik technogenních,
člověkem uměle vytvořených. To je cena, kterou platíme za vědeckotechnický pokrok.

Jedním z takových rizik je bezesporu i jaderná energetika. Riziko z ní plynoucí však není
jediným a zdaleka ani ne nejvýznamnějším technogenním rizikem, které obklopuje člověka
obecně a člověka v okolí jaderné elektrárny zvlášť. Reálná míra rizika jaderné energetiky
například ve srovnání s používáním osobního automobilu by se dala relativně jednoduše
vypočítat. Je zřejmé, že v absolutním i relativním pojetí, z hlediska environmentálních následků
provozu i havárií musí vycházet používání osobního automobilu jako činnost podstatně
rizikovější.

Koneckonců lidstvo má k dispozici zkušenosti z následků svržení jaderné bomby na
Hirošimu i z katastrofy jaderné elektrárny v Černobylu. Tyto následky jsou strašné nikoliv z
hlediska množství obětí nebo trvalosti následků, ale z hlediska koncentrace do jednoho místa a do
relativně malého časového úseku a z hlediska snížené možnosti individuální volby. O použití
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osobního auta rozhoduje zpravidla jednotlivec, o lokalizaci jaderné elektrárny nebo použití
jaderné zbraně rozhoduje zpravidla stát. Tady se dostáváme k problému vnímání rizika.

Určitou míru rizika pociťuje pravděpodobně více cestujících v letadle než pasažérů v
osobním autě, a to přes skutečnost, že letadlo je reálně bezpečnějším dopravním prostředkem. Je
tomu tak mimo jiné i proto, že katastrofy letadel dostávají podstatně širší publicitu ve sdělovacích
prostředcích než havárie aut, ale i proto, že osobní automobil umí řídit téměř každý, ale letadlo
málokdo. Proto i málokdo dovede seriózně odhadnout reálnou míru rizika letu v letadle.

Podobně je tomu i s jadernou elektrárnou. Důvodem zesíleného vnímání jaderného rizika
je jednak vysoká publicita, vytvářená v tomto případě nejen sdělovacími prostředky, ale
především takzvanými nevládními organizacemi, jednak neznalost (i nezájem poznání) použité
technologie. V otázce publicity lze postavit na opačnou stranu vah například problém starých
ekologických zátěží, které při svém množství a nedostatku informací o jejich lokalizaci a složení
představují časovanou bombu, pravděpodobnost jejíž exploze hraničí s jistotou, aniž by tento
problém vzbuzoval výraznější pozornost nevládních organizací a médií.

Riziko pro obyvatele v okolí jaderné elektrárny bezesporu existuje. Je otázkou, nakolik
jsou lidé ochotni přidat toto riziko k dalším je obklopujícím a často závažnějším nebezpečím.
Jakou mají reálnou volbu? Mohou se odstěhovat do míst pro ně relativně bezpečnějších, což je
však v České republice problém téměř neřešitelný. Mohou se také s lokalizací jaderné elektrárny
smířit, přičemž za přiměřené by bylo možno považovat, kdyby požadovali určitá kompenzační
opatření ke zlepšení svých životních podmínek.

Posláním tohoto příspěvku není řešit energetickou politiku. Podstatné je, že
zastavení nebo omezení jaderné energetiky v nejbližších letech není reálné. S tím souvisí
nejen provoz jaderné elektrárny Dukovany a výstavba jaderné elektrárny Temelín, ale i
nutnost skladování a transportu aktivního i vyhořelého jaderného paliva. Pokusili jsme se
naznačit reakci sociálního systému na tyto skutečnosti a okrajově i na další problémy ve
sledovaném území. Občan by měl znát reálná rizika, spojená s provozem jaderných
elektráren, ale i jejich váhu v souboru ostatních technogenních rizik. Na základě těchto
poznatků by měl dospět k rozhodnutí zda je ochoten tato rizika snášet, případně stanovit
jejich cenu a o ní jednat s představiteli energetiky i státu.
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Zvýšený veřejný i odborný zájem o možný vlivy jaderných elektráren na zdraví obyvatelstva se
datuje od roku 1983, kdy v okolí závodu na přepracování jaderného paliva pro atomové elektrárny
v Sellafleldu v Anglii (hrabství West Cumbria) krajová televizní stanice připravila pořad o
uvedeném závodě. Původně měl být zaměřen na zdraví zaměstnanců, ale reportéři se během
přípravných rozhovorů dověděli o nápadně častých případech dětské leukémie ve vesnici
Seascale, vzdálené 4 km od závodu. Téma bylo pak soustředěno výlučně na tuto tematiku a pořad
měl po odvysíláni mimořádný ohlas. Ministr zdravotnictví proto vytvořil skupinu nezávislých
odborníků, vedenou D. Blackem s pověřením, aby situaci prošetřila. Uvedený tým v roce 1984
potvrdil signifikantní zvýšení výskytu dětských leukémií a tzv. non-Hodgkinských lymfomů v
období 1963 - 1983 a doporučil další šetřeni v celém hrabství (Black, D., 1984). Později byl tento
nález potvrzen i pro navazující období 1984 - 1990 (Draper G.J. et al., 1993). V obci Seascale s
cca 2000 obyvateli bylo za 28 let (1963 - 1990) zjištěno celkem 12 případů uvedených
onemocnění, tj. 4 - 5 x více než by odpovídalo celostátnímu výskytu". Tato zjištění vedla k
rostoucímu znepokojení veřejnosti a současně ke značnému rozvinutí vědeckého úsilí, jednak k
ověření, zda se podobné typy zhoubného bujení vyskytují častěji i v okolí jiných obdobných
zařízení, jednak k hlubšímu posouzení příčinných souvislostí.

Pozornost se mj. soustředila na jaderná zařízení v hrabství Berkshire (z. od Londýna), kde v
Aldermastonu je závod pro výzkum a vývoj atomových zbraní (AWRE) a v nedalekém Burghfíeldu
arsenál atomových zbraní (ROF). Ve vzdálenosti do 10 km od těchto zařízení byl v roce 1987 zjištěn
zvýšený výskyt leukémií za období 1972 - 1985 u dětí do 5 let (Roman E. et al., 1987).

Dalším obdobně zkoumaným územím bylo okolí závodu na přepracováni jaderného paliva v
Dounreay v severním Skotsku, kde byl rovněž zjištěn zvýšený výskyt leukémií u dětí a mladých
lidí v okruhu do 25 km (Heasman M. A . a spol., 1986) a později opakovaně potvrzen (Black R.J.
et al, 1992, 1994, Kinlen K.J. et al. 1993 a aj.) Z celkového počtu cca 4.900 dětí žijících v
uvedeném okruhu onemocnělo v letech 1969 - 1988 16 dětí, zatímco podle incidence ve
vzdálenějších území by zde bylo možno očekávat jen asi 7 případů.

Přes soustavné výzkumy v okolí ostatních nukleárních zařízení nebylo ve Velké Británii v
žádném dalším případě podobné zvýšení incidence leukémií zjištěno. Kromě řady dílčích studií
realizovali J. F. Bithell a spolupracovníci (1994) rozsáhlé šetření na celém území státu, v okolí 29
nukleárních zařízení. S výjimkou Sellafíeldu byly nálezy všude negativní. Mnozí autoři ověřovali
i případné změny ve výskytu jiných typů nádorů a dalších zdravotních ukazatelů, např.
mrtvorozenosti (Dummer T.J.B, et al., 1998), ale nikde se nic takového nezjistilo.

Obdobná šetření byla prováděna i v jiných zemích. Z Kanady např. referovali J. R. McLaughlin a
spol. (1993) o výsledcích studie v okolí tří nukleárních lokalit (dolování a zpracování uranu a dvě
atomové elektrárny) v provincii Ontario. Žádné zvýšení nemocnosti na nádory nezjistili.

Přehled obdobných výzkumů, provedených v 80. letech v USA podávají Schleien a spol (1991).
Studie byly zaměřeny především na okolí závodů pro výrobu atomových zbraní v Oak Ridge (TN)
Hanfordu (Eastern Washington) a Rocky Flats (Colorado). Zvýšeni úmrtnosti na leukémie bylo

1 Takové nahromaděni případů onemocněni v určitém prostoru je v epidemiologii označováno jako shluk
(cluster).
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zjištěno jen v první jmenované lokalitě, a to jen do roku 1969, později už ne. V mimořádně
rozsáhlém šetření v okolí 52 konkrétních atomových elektráren (Jabloň, et al.. 1990) byly
příslušné lokality hodnoceny jednotlivě i ve skupinách a nikde nebylo zjištěno žádné zvýšení
úmrtnosti na leukémie ani na jiné nádory.

Opakovaná šetřeni byla prováděna i ve Francii. Hattchouel a spol. (1995, 1996) zkoumali okolí
13 francouzských jaderných zařízeni a zvýšení úmrtnosti na leukémie ani na jiné druhy nádorů
nezjistili. V okolí závodu na přepracování jaderného paliva v La Hague (Normandie) však Viel a
Pobel (1995) našli shluk dětských leukémií v blízkosti závodu a jv. do vzdálenosti 10 km.
Vyskytly se zde 4 případy oproti 1,4, které by bylo možno očekávat podle průměrné incidence v
okolních okresech.
Z poslední dobyje třeba připomenout výsledky zjištění signifikantně zvýšeného výskytu dětských
leukémií v Německu (Hoffmann et al. 1997), v obci Elbmarsch v těsně blízkosti atomové
elektrárny v Krummelu (35 km jv. od Hamburku). Ve vzdálenosti do 5 km zde bydlí cca 4.800
dětí do 15 let a v letech 1990 - 1995 se mezi nimi vyskytlo 6 případů leukémie, z toho 5 během 15
měsíců v roce 1990 - 91. V poznámce pod čarou autoři uvádějí, že tři další případy se objevily v
letech 1995-96 po odevzdání studie do tisku.

Z našich sousedních zemí je možno uvést zjištění, že v okolí atomové elektrárny v Paks
(Maďarsko) nedošlo ke zvýšení výskytu vrozených vad (Siffel et al. 1996), a dále výsledky
hodnocení incidence rakoviny v okolí Jaslovských Bohunic na Slovensku (Guliš a Fitz, 1998),
které rovněž neprokazují zvýšení vlivem jaderné elektrárny. K výsledkům našich šetření z okolí
Dukovan se vrátíme v závěru tohoto sdělení.

Ze zahraniční odborné literatury můžeme tedy shrnout, že v okolí naprosté většiny
nukleárních zařízení nebyly žádné dopady na zdraví obyvatelstva zjištěny, v některých
případech však došlo k signifikantnímu zvýšení výskytu dětských leukémií a případně i non-
Hodgkinských lymfomů. Ve všech popsaných případech titíž a případně další autoři
usilovali o zjištění příčin těchto nálezů.
Zcela jednotní jsou ve všech popsaných lokalitách v názoru, že příčinou nemůže být zvýšená
úroveň radiační zátěže krajiny, neboť nárůst radioaktivního pozadí byl zcela zanedbatelný
(s dávkovým ekvivalentem pro obyvatelstvo nanejvýš v desetinách mSv/rok a mnohdy jen
desetinách |aSv/rok) a nemohl takové efekty vyvolat. Na základě epidemiologických asociací
byly vyslovovány dohady o jiných možných příčinných faktorech.

Byla to např. hypotéza, že v případě nukleárních zařízení postavených při mořském břehu
(Sellafield, Dounreay aj.) dochází ke kumulaci radionuklidů v mořských živočiších a k přenosu
radioaktivní zátěže mořskou stravou na obyvatelstvo. Byla rychle vyvrácena měřením.
Podobně byla brzy odmítnuta i spekulace o vlivu častějšího pobytu děti na blízkých mořských
plážích v Sellafieldu a Dounreay.
Pravděpodobnější se zpočátku jevila hypotéza o vlivu prekoncepčního ozáření otců pracujících v
jaderných zařízeních. Vystoupil s ní M.J.Gardner (1990), který v Seascalu zjistil, že mezi otci
nemocných dětí se poněkud častěji vyskytují pracovníci jaderného podniku v Sellafieldu. Po
určitou dobu byla tato hypotéza v literatuře citována, ale pak převládly námitky. Předpokládaná
role otců se neprokázala v Dounreay (Black R.J. et al.1992), v Berkshire (Románová E. et al.,
1993) ani v Kanadě (McLaughlin J.R. et al, 1993b), Padkerová L. a spol. (1993) prokázali že
teorie neplatí ani pro samotné okolí Sellafieldu. Sorohan J. a spol. (1995) pak nepotvrdili tuto
hypotézu studií zaměstnání otců téměř 15 tisíc dětí zemřelých ve Velké Británii na leukémii v
letech 1953 - 1981. Na základě rozboru Gardnerova souboru, ostatních studií i teoretických
poznatků hypotézu o kauzální roli ozářených otců podrobně a spolehlivě vyvrací J. V. Neel
(1994).

PRAHA, 28. ledna 1999 - Seminář „O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí" 27



Nejpravděpodobnější je infekční hypotéza předpokládající rychlejší šíření virů v dotčených
populacích. Je prokázáno, že při vzniku některých druhů nádorů (jater, děložního čípku,
kůže aj.) hrají významnou roli viry. Jsou označovány jako onkogenni (rakovinotvorné). Na
základě epidemiologických souvislostí to mnozí autoři předpokládají i u leukémii. S teorií o
úloze těchto vidů v popsaných shlucích v okolí jaderných zařízení vystoupil a dokládá ji L.J.
Kinlen (1993a,b, 1997). Uvádí, že jaderné podniky jsou obvykle budovány v odlehlých, řídce
obydlených územích, takže vyžadují přistěhováni velkých počtů svých zaměstnanců a jejich
rodin. S tím spjaté míšení obyvatelstva usnadňuje přenos virů na skupiny, které předtím
žily relativně izolovaně a k takovým novým virům jsou zvýšeně vnímavé. V severním
Skotsku, včetně oblasti kolem Dounreay, Kinlen (1993a) dokládá intenzivní míšení
obyvatelstva i v souvislosti s podmořskou těžbou nafty, která atrahuje cca 30 tisíc
pracovníků. Prokazuje také (1997), že u děti postižených leukémií se častěji vyskytují
otcové, kteří mají ve svém povolání rozsáhlé kontakty s lidmi a zejména dětmi.
Předpokládá, že snáze přenesou onkogenni virus. Hlubší zdůvodnění infekční hypotézy
podává rozborem epidemiologických souvislostí a teoretických poznatků F.E.
Alexanderíová/ (1993) a nedávno (1998) též na základě výsledků společného výzkumného
projektu konaného v 17 evropských zemích matematickou analýzou časoprostorových
vztahů výskytu onemocnění.

Infekční hypotézu vzniku dětských leukémií dokládají také C.R Muirhead (1995), a to zjištěním,
že incidence dětských leukémii v amerických městech roste s hustotou osídleni, E.A. Gilman a
E.G. Knox (1998) nálezem zvýšeného výskytu v oblastech demografického růstu a „nových
městech" a Chung-Yi Li et al. (1998) svými výsledky o zvýšeném výskytu dětských leukémií ve
městech s mohutnou imigrací venkovského obyvatelstva na Tajwanu.
Uvedený literární přehled ukazuje, že přes velmi intenzivní vědecký zájem a četné studie
provedené v různých zemích, neexistuji žádné doklady o nepříznivých účincích jaderných
zařízení na okolní obyvatelstvo.

Určité dopady na zdraví u citlivých lidi lze teoreticky předpokládat pouze psychickým
ovlivněním, prostřednictvím tenzí a stresů, které by snad někteří lidé v blízkosti takových
podniků zažívali. Z tohoto hlediska lze považovat za zdravotně škodlivé ovlivňování veřejnosti
nepravdivými a zveličovanými informacemi o domnělých hrozbách.

Na závěr mi dovolte shrnout výsledky našich šetřeni zdravotního stavu obyvatelstva v okolí
Dukovan. Byly publikovány (Kotulán a spol. 1996), proto se omezím jen na velmi stručné závěry:

1. Celková úmrtnost (za období 1986 - 1994) je v okolí elektrárny stejná nebo nižší než ve
srovnávacích oblastech.

2. Totéž platí u úmrtnosti předčasné a ukazateli „ztracená léta".

3. Úmrtnost na zhoubné nádory je signifikantně nižší než ve srovnávacích oblastech.

4. Celková incidence zhoubných nádorů (za období 1986 - 1992) nevykazuje nepříznivý vliv EDU.

5. Totéž platí o většině jednotlivých typů zhoubných nádorů.

6. Výjimka je naznačena u leukémií, jejichž incidence je vyšší než ve srovnávacích oblastech. Jde
ovšem o malý počet případů (v exponované oblasti 11 + 17) a rozdíly nejsou statisticky
významné. Totéž se týká nádorů lymfatické tkáně.
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7. Psychická pohoda se nelišila od srovnávací oblasti, v některých ukazatelích se překvapivě
projevila jako dokonce příznivější.

Šetření bylo povedeno v letech 1993 - 1995 a bylo tedy možno využít jen tehdy dostupná data
(úmrtnost do roku 1994, incidence nádorů do roku 1992). Dnes tyto výsledky již nejsou zcela
aktuální a pokud jsou využívány v současných řízeních EIA, oponenti na to poukazuji. Vzhledem
k relativně krátkému hodnocenému období nebylo též možno vyhodnotit zvláště leukémie dětské
(malý počet případů). Bylo by proto žádoucí dovést hodnocení do současné doby, prohloubit je
detailním vyhodnocením dětských leukémií a lymfomů a zabezpečit tak úroveň kontroly
obvyklou v západních zemích.

Stejně nezbytné by bylo cílené vyhodnocení zdravotního stavu obyvatelstva v okolí Temelína
ještě před jeho spuštěním, neboť některé případné anomálie by mohly být později interpretovány
jako důsledek provozu elektrárny. V tomto směru považuji za málo pochopitelný nepoměr mezi
zevrubností prováděných studií hydrologických, klimatologických, biologických aj. na straně
jedné a úplnou absencí hodnocení zdravotních poměrů na straně druhé.
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Úvodem

Monitorování a predikce vlivu radioaktivního znečištění hydrosféry způsobeného palivovým
cyklem jaderných elektráren klade často vysoké nároky na citlivost měřících zařízení, neboť úroveň aktivit
přírodních i antropogennich radionuklidů je relativně nízká (např. Hanslík a kol., 1995). Vhodné
bioindikátory, které ve vysoké míře kumulují určité radionuklidy ve své biomase, umožňují nepřímým
způsobem snadněji identifikovat a určit aktivitu vodního prostředí než při jejím přímém měření.

Vodní rostliny patří mezi vhodné bioindikátory radioaktivity hydrosféry, neboť jejich schopnost
kumulovat radionuklidy je vysoká a obvykle se nacházejí v dostatečně velkém množství. Jejich absorpční
schopnost závisí na druhu rostliny a jejím vegetačním období, na radionuklidů a jeho fyzikálně-chemické
formě, na objemové aktivitě vody a jejím průběhu v čase, na minerálním složení, pH, teplotě a dalších
vlastnostech vody, na době kontaminace rostlin, atd.

Veličinou, která charakterizuje velikost kumulace radionuklidů vodní biotou za rovnovážných
podmínek, je biokumulační faktor BF. Je definován jako podíl měrné aktivity radionuklidů v organismu
nebo tkáni či pletivu a měrné aktivity v obklopující vodě.

V tabulce 1 jsou uvedeny střední hodnoty BF vybraných radionuklidů získané z analýz 34 druhů
vodních rostlin (Foulquier, 1992; Vanderploeg, 1975; Timofeieva, 1963]. Z této tabulky např. vyplývá, že

Cs patří do skupiny s nejnižším BF (řádově 10 ), zatímco Co patří do skupiny s nejvyšším BF (řádově
104).

Při porovnání chemicky blízkých prvků Rb - Cs, Zn - Cd - Hg, Ce - Pm zjišťujeme, že kromě rtuti
mají prvky s nižší atomovou hmotností BF vyšší než prvky s vyšší atomovou hmotností. Při detailnějším
srovnávání BF je však třeba vzít v úvahu i fyzikálněchemickou formu, ve které se radionuklid nachází a v
níž může být rostlinou přijímán.

Tab. 1. Střední hodnoty B F pro 34 druhů vodních rostlin.

Radionuklid

~ p

°uCo
a i y

o a Fe
""Ce

3 OZr

BF

23735
19975
14440
14020
12075
10195

Radionuklid

D D Z n
S D N b

' U J H g
"°Cd
1 U D Ru
o o R b

BF

9 0 2 0
7 6 6 0
5 9 1 5
4 8 2 0
1975
1460

Radionuklid

I J'Cs
°'Cr
auSr
'•"I
•"S

*DCa

BF

565
475
465
405
335
290

BF charakterizuje schopnost biot nahromadit ten či onen prvek za rovnovážných podmínek. Nevypovídá
však nic o kinetice příjmu a vylučování tohoto prvku, ani o charakteru kumulačních procesů. V praxi je
nicméně významným ukazatelem vhodnosti biot pro účely bioindikace radioaktivního znečištění vod.

PRAHA, 28. ledna 1999 - Seminář „O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí" 31



Podívejme se ještě na průměrné biologické poločasy vodních rostlin pro 1 3 7Cs a 6 0 Co, které jsou uvedeny
pro různé vodní rostliny v následující tabulce 2 (Vanderploeg, 1975).

Tab. 2. Průměrné biologické poločasy vodních rostlin pro vybrané radionuklidy (biologické poločasy
jsou uvedeny ve dnech)

Vodní rostliny .tfťrí.
Jednobuněčné řasy
Vícebunéčné řasy
Cévnaté plovoucí
Cévnaté kořenící

1
2

20
60

20
50

Z tabulky 2 vyplývá, že vodní rostliny nejsou (alespoň pro některé radionuklidy) tak dlouhodobými
"rezervoáry" radioaktivity jakými jsou sedimenty. Přesto však některé z nich zadržují radioaktivní látky
dostatečně dlouho, takže je lze s výhodou použít jako "paměť" radioaktivní kontaminace povrchových vod.
V prvním přiblížení lze zanedbat kinetiku příjmu a vylučování radionuklidů vodními rostlinami a
odhadovat aktivitu vody pomocí biokumulačních faktorů. Tento přístup je vhodný spíše pro dlouhodobější
a málo proměnné radioaktivní výpuste. Pro přesnější odhady by bylo třeba použít matematických modelů
přestupu radionuklidů z vodního prostředí do vodních rostlin.

Vodní rostliny se již v zahraničí používají jako bioindikátory radioaktivity (např. ve Francii již více než
dvacet let), avšak zasloužily by si větší pozornosti, jak ukazují zkušenosti po černobylské havárii.
Bezprostředně po prvním dešti, který přišel na území jižních Čech po havárii, jsme odebrali vodní rostliny
v řece Malši u Českých Budějovic. Např. aktivita mechu Fontinalis antipyretica odebraného 6.5.1986 byla
dosti vysoká: 13600 Bq.kg'1 sušiny pro 1 3 7Cs, 5400 pro l 3 4 Cs, 13200 pro f 0 3Ru a 600 pro I 3 1 I .
Na jižní Moravo, kde byla prováděna bioindikace radioaktivního znečištění hydrosféry provozem jaderné
elektrárny Dukovany od r. 1984, se zřetelně projevil vliv černobylské havárie (Staněk, 1988). Odebíraly se
např. rostliny Microcystis flos-aquae, Fontinalis antipyretica, Cladophora glomerata, Batrachium fluitans.
Aktivita l 3 7 Cs a 9 0Sr v těchto rostlinách stoupla po Černobylu o 1 až 2 řády a ještě v r. 1989 byla nad
hodnotami charakterizujícími vliv JEDU na hydrosféru. Ekologický poločas Cs v nádrži Mohelno byl
odvozen asi na dva roky. Na Slovensku byly odebírány vodní rostliny v Dunaji v Gabčíkově. Měrná
aktivita 1 3 7Cs a 9 0Sr v mechu Fontinalis antipyretica vzrostla po havárii o jeden resp. dva řády, tj. z 36 a
2,1 Bq.kg'1 sušiny v r. 1977 na 907 resp. 154 Bq.kg"1 sušiny v r. 1986 (Smidt et a!., 1988).
V Norsku byly v oblasti silně ovlivněné černobylskou havárií odebrány semi-aquatické rostliny Juncus
bulbosus a Carex rostvata. Jejich radioaktivita byla značná. Obsahovaly 24900 až 42500 resp. 2500 až
13000 Bq.kg"1 sušiny radionuklidů 1 3 7Cs.
V Německu i v Anglii byla měřena po havárii aktivita různých vodních rostlin (Ranunculus, Nuphar,
Fontinalis, Elodea, Potamogeton atd.) a byly jimi detekovány různé radionuklidy černobylského původu
(1 2 5Sb, 1 0 3Ru, l 0 6 Ru, 1 3 7Cs, H
Souhrn údajů o aktivitě vodních rostlin po havárii v Černobylu podává Foulguier (1992).
Zmíníme se ještě o kumulačních faktorech měkkýšů. V následující tabulce 3 jsou pro vybrané radionuklidy
rozděleny na BF měkké tkáně a BF skořápek (Vanderploeg, 1975).

Tab. 3. Biokumulační faktory BF některých radionuklidů pro měkkou tkáň a skořápky měkkýšů, vztažené
na čerstvou hmotnost.

Tkán

Skořápka

Měkká tkáň

Tricium

1

1

Cesium

100

1000

Stroncium

6,8.104/[Ca]w*
300

Jód

400

50

Kobalt

104**;400***

Mangan

3.10^

10J

*[Ca]w = koncentrace stabilního vápníku ve vodě v ppm
** mezotrofní a oligotrofní vody
*** eutrofní vody

117

Měkýši mají biologický poločas ' Cs kolem 40 dní pro skořápku a kolem 80 dní pro měkkou tkáň
(Foulquier, 1972).
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Shrnutí

Shrneme-li získané poznatky, můžeme konstatovat, že vodní rostliny jsou vhodnými
bioindikátory radioaktivního znečištění povrchových vod. Když odebereme 1 litr říční vody (tj.
zhruba 1 kg vody), při normálním provozu JE tam obvykle nenalezneme ani za pomoci citlivých
měřících přístrojů žádné umělé radionuklidv. Když ale odebereme lkg vodních rostlin, je již
mnohem pravděpodobnější, že těmito přístroji změříme aktivitu některých umělých radionuklidů,
neboť tato bude v rostlinách o 2 až 4 řády vyšší než ve vodě. Bylo by to tedy ekvivalentní odběru (a
zpracování!) 100 až 10 000 litrů vody. Z hlediska hygienických požadavků na dozor nad jadernými
elektrárnami lze vodní rostliny využít např. jako monitorovací metodu pro výpusti z JE do vodotečí s
možností periodické kontroly. Vzhledem k provozním možnostem lze zvolit interval odběru 1 až 3
měsíce nebo i delší, případně odběry vodních rostlin sladit s režimem vypouštění kapalných výpustí.
Co se týče měkkýšů jsou obecně poměrně vhodnými bioindikátory radioaktivního znečištění vod.
Obzvláště jsou vhodné jako dlouhodobější indikátory stroncia, které se kumuluje převážně ve tvrdé
skořápce, a dále silně kumulují Mn.

V další části příspěvku budou uvedeny některé výsledky získané během let 1996-98 pro vodní
makrofyta a říční škeble, které byly vybrány jako vhodné bioindikátory radioaktivního znečištění
hydrosféry budoucím provozem jaderné elektrárny Temelín.

Materiál a metody

V praktické části plnění výše zmíněného úkolu byly provedeny následující kroky:
1. Ve vytypovaných lokalitách na Vltavě, Lužnici a Otavě byl proveden průzkum stavu vodní flóry.
2. Byly odebrány vzorky vodní flóry a v Orlické nádrži kromě toho i škeble. Vzorky byly zpracovány ke

gamaspektrometrické analýze.
3. Zpracované vzorky byly změřeny na gamaspektrometrickém zařízení a výsledky měření byly

vyhodnoceny.

Způsob odběru

Vzorky rostlin rostoucích ve vodě se odebírají ze břehu nebo i z loďky a to ručně nebo pomoci drapáku.
Tyto rostliny se pečlivě pr omyjí v říčni vodě, aby se odstranil z jejich povrchu sediment a další cizorodé
části. Příbřežní rostliny se buď vytrhávají nebo vyrývají celé i s kořeny nebo se kosí nadzemní resp.
vynořená část. Jednotlivé druhy se pak ukládají do označených igelitových nebo mikroténových pytlů.

Pro gammaspektrometrickou analýzu vzorků v geometrii Marinelliho nádob o objemu ml je třeba
odebrat asi 1 až 2 kg čerstvé váhy rostlin, pokud chceme měřit měrnou aktivitu sušiny vzorků. V případě
měření popela vzorkuje třeba odebrat asi třikrát větší čerstvou biomasu.

Pokud by bylo třeba dělat další analýzy, např. stanovení Sr, množství odebraného vzorku by se
příslušně zvětšilo podle typu měřícího zařízení. K dalším analýzám by se však mohly použít i sušiny vzorků
použité pro gamaspektrometrickou analýzu, neboť se jedná o nedestruktivní stanovení radioaktivity.

Četnost odběrů

V předprovozním období JETE postačí provést odběry vodních rostlin jednou ročně. Během provozu
JETE bude vhodné provést dva odběry ročně. Optimální by bylo odběry sladit s režimem vypouštěni
radioaktivních kapalných odpadů JETE, tj. aby vodní rostliny byly odebrány nedlouho po uskutečněni
větší výpusti.

Zpracování vzorků ke gamaspektrometrické analýze

Vzorky hydrobiontů se usuší při 105°C do konstantní váhy a poté se zhomogenizují. Lze provést i
spalování vzorků při 560°C a měření rozmělněného popela vzorků. Získáme tak možnost měřit větší
biomasu původního vzorku a tím i vyšší aktivity radionuklidů. Tato metoda zpracování není vhodná při
určování těch radionuklidů, které při vyšších teplotách těkají.
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Gamaspektrometrická analýza vzorků

Vzorky byly měřeny na zařízení fy Sílena, kde je germaniový koaxiální detektor typu p s vysokou čistotou
Ge a s relativní měřící účinností 15% a mnohokanálový analyzátor Varro 16K. Vzhledem k nízkým
aktivitám přírodních vzorků rostlin je třeba zvolit dlouhou dobu měření, abychom určili měrné aktivity
přítomných radionuklidů. Obvykle volíme dobu měření alespoň 24 až 30 hodin. Naměřené spektrum
vyhodnocujeme pomocí firemního softwaru na PC. V tomto programu můžeme podle potřeby volit
některé, např. statistické, parametry. V případě velmi nízkých aktivit je vhodné výsledky ověřit "ručním "
vyhodnocením naměřených spekter.

Patří k osvědčené praxi vzorky životního prostředí (v našem případě vodních rostlin) po měření
archivovat, aby byly v případě potřeby v budoucnu k dispozici pro jiná nebo pro citlivější měření.

Výsledky

Pro účely bioindikace radioaktivního znečištění hydrosféry provozem JE Temelín se jako lokality
vhodné pro odběr vodních rosttlin ukázaly tyto (výběr ze 13 zkoumaných):

Vltava : Hněvkovice - jez (208,9 ř. km) - referenční lokalita nad výpustí JETE, Hladná (196. ř. km),
Solenice - poblíž hráze Orlické přehrady (143 ř. km), Štěchovice (83,5 ř. km), Praha-Podolí (57 ř.
km).

Lužnice : Koloděje (4,0. ř. km).
Otava : Písek u jezu (cca 26. ř. km).

Pro odběr říčních škeblí je vhodná Orlická nádrž nad hrází VD Orlík.

Pro srovnání počernobylských měření aktivit vodních rostlin je daná lokalita Roudné u Českých Budějovic
na řece Malši.

Při nedostatku financí doporučuji alespoň odebírat vodní mechy v Hněvkovicích a ve Štěchovicích
a říční škeble v Orlické nádrži.

Druhové složení vodních rostlin se může během let poněkud měnit v závislosti na kvalitě říční
vody, vodním režimu a dalších ekologických faktorech. Výběr rostlin vhodných pro bioindikaci
radioaktivního znečištění provozem JETE nelze proto brát jako za neměnný, avšak přesto ho lze považovat
za dostatečně směrodatný.

Z vodních rostlin ponořených byly vybrány zejména vodní mechy Hydrohypnum ochraceum a
Fontinalis antipyretica. Dále jsou to zelené vláknité řasy a Myriophyllum spicatum. Z příbřežních
rostlin kořenících ve vodě jsou to např. Polygonům hydropiper a rákosy Phalaris arundinacea a Glyceria
maxima.

Po analýze výsledků gamaspektrometrické analýzy za roky 1996 až 1998 a zkušenostech z odběrů
v terénu můžeme konstatovat, že nejvhodnějšími vodními rostlinami pro bioindikaci jsou především vodní
mechy a dále pak řasy (zelené a vláknité). Z příbřežních rostlin je v našich podmínkách vhodné Rdesno
peprník {Polygonům hydropiper) a rákosy Glyceria maxima a Phalaris arundinacea. Srovnání měrných
aktivit vybraných přírodních radionuklidů a Cs pro roky 1996 až 1998 je uvedeno v tabulce 4.

Na obrázku 2 a z tabulky 5 je vidět rozdíly v průměrných hodnotách měrných aktivit jednotlivých
radionuklidů za roky 1996 až 98 jednak pro vodní mechy a jednak pro řasy z různých lokalit (Hněvkovice -
referenční lokalita, která nebude ovlivněna kapalnými výpustěmi z JETE, a Štěchovice - lokalita poblíž
Prahy, která bude ovlivněna těmito výpustěmi). Totéž je na obr. 1 znázorněno pro říční škeble Anodonta
cygnea z Orlické nádrže. Zvlášť byly měřeny skořápky a maso škeblí. Je vidět, že škeble se pro bioindikaci
přírodních radionuklidů nehodí. Budou vhodné pro indikaci Sr, které se dlouhodobě kumuluje ve
skořápkách škeblí, a dále takových antropogennťch radionuklidů vypouštěných z JE jako je např. Mn.

Závěr

V tomto příspěvku je ukázáno použití vodních makrofyt a říčních škeblí pro bioindikaci úrovní aktivit říční
vody před spuštěním jaderné elektrárny za účelem posouzení jejího vlivu při budoucím provozu. Na
základě provedených analýz lze konstatovat, že vodní rostliny jsou vhodnými bioindikátory
radioaktivního
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znečištění hydrosféry j ademěenergetickým i provozy. Nejvhodnější jsou rostliny celým povrchem
ponořené, zvláště pak vodní mechy.

Ke zpřesnění odhadu objemové aktivity vody v řece na základě měření měrných aktivit rostlin
bude vhodné získat některé údaje týkající se kinetiky přenosu radionuklidů z vody do vodních rostlin.

Říční škeble nemají tak širokou použitelnost jako vodní rostliny, ale jsou vhodným doplňujícím
bioindikátorem pro dlouhodobé zjišťování radiostroncia a některých dalších antropogenních radionuklidů
ve vodách.
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Tab. 4. Měrná aktivita vybraných hydrobiontů v Bq.kg sušiny v letech měření 1996-98.

Organismus

Glyceria maxima

(rákos)

Phalaris arundinacea

(rákos)

Polygonům hydropiper

(příbřežní)

Hygrohypnum

ochraceum

(vodní mech)

Fontinalis antipyretica

(vodní mech)

Řasy

(směs zelených řas)

Anodonta cygnea

(škeble) - skořápky

Anodonta cygnea

- maso

Lokalita

Praha-Podolí

Hněvkovice

Lužnice

Solenice

Štěchovice

Hladná

Solenice

Hněvkovice

Štěchovice

Hnévkovice

Štěchovice

nádrž Orlík

Odběr

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1997

1998

1996

1997

1998

1997

1998

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Th-234

< 8 8

14

< 1 7

25

<6.2

< 4 2

< 1 1

26

< 4 5

11

17

7.9

< 6 0

19

74

43

32

< 4 4

142

132

100

190

279

310

106

148

78

139

196

<160

39

52

< 110

< 1 0

9.2

< 3 5

Ra-226

< 5 2

14

< 1 5

117

5.1

< 1 7

9.4

< 2 1

< 3 0

9.9

< 2 1

5.7

< 6 5

28

35

36

< 1 1

16

147

142

176

95

91

255

54

136

254

29

92

103

33

29

49

<7.0

<5.0

< 5 0

Ac-228

< 9

2.4

1.1

61

2.5

<3.2

3.1

<4.1

<6.0

5.2

<3.5

2.5

<2.8

8.6

6.5

8.2

2.8

6.5

142

123

77

82

78

37

107

95

152

49

52

27

19

25

25

4.0

3.4

2.2

U-235

< 1 2

1.2

<0.7

< 1 8

<0.7

<3.7

<1.3

<3.3

<6.7

0.2

<3.9

<0.7

<3.9

<2.4

11

< 9

<3.3

<4.2

1.9

<7.0

3.6

3.9

9.7

16

<8.6

< 1 0

2.0

8.0

< 15

<6.6

< 5

<5.5

<9.2

<1.5

< 1.4

<2.9

Cs-137

3.5

2.5

0.3

5.3

4.0

5.5

6.4

2.5

4.6

6.9

1.3

3.1

2.2

8.4

5.1

7.7

9.0

4.1

18

6.6

5.3

3.6

4.6

2.8

22

7.6

10

7.7

6.1

5.8

1.5

1.4

2.9

0.5

0.5

0.5

K-40

1462

832

569

1485

560

621

862

849

390

362

313

429

475

706

1081

669

1153

726

321

354

320

245

331

344

560

430

380

356

362

259

118

108

86

<8.0

< 1 0

< 6 0
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Tab. 5. Průměrné hodnoty měrných aktivit vybraných radionukiidů za roky 1996 až 1998 v sušině
některých analyzovaných hydrobiontů. s.d. (standard deviation) značí směrodatnou odchylku od
aritmetického průměru měrných aktivit radionukiidů

Obr. 2. Průměrné hodnoty měrných aktivit vybraných radionukiidů za roky 1996 až 1998 v sušině
některých analyzovaných hydrobiontů.

Hydrobiont
Hygrohypnum ochraceum
Fontinalis antipyretica
Řasy - Hněvkovice
Řasy - Štěchovice
Škeble říční - skořápky
Škeble říční - maso

Th-234
125
260
111
168
46
0

s.d.
22
62
35
40
9,2

0

Ra-226
155
147
148
75
37
0

s.d.
18
93
101
40
11
0

Ac-228
114
66
118
43
23
3,2

s.d.
33
25
30
14
3,5
0,9

U-235
2,8
9,9

0
0
0
0

s.d.
1,2
6,1

0
0
0
0

Cs-137
9,9
3,7
13

6,5
1,9
0,5

s.d.
6,9
0,9
7,7

1
0,8

0

K-40
332
307
457
326
104

0

s.d
19
54
93
58
16
0

500
Aktivity v sušině hydrobiontů
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VLIV ENERGETICKÉ SOUSTAVY DUKOVANY-DALEŠICE
NA CENÓZY RYB V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

Miroslav Prokeš
Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky

Úvodem

První etapa výzkumu společenstev ryb v zájmovém území energetické soustavy Dukovany-Dalešice
(EDU) byla v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny (JE) Dukovany a Vodního díla (VD) Dalešice
zahájena začátkem sedmdesátých let tohoto století. Jednalo se o součást komplexního dokumentačního
výzkumu koordinovaného Západomoravským muzeem v Třebíči, který byl realizován na základě
požadavku hlavního investora výstavby JE Dukovany - Energoprojektu. Komplexně pojatý výzkum
zahrnoval problematiku geologie, klimatu, hydrologie, půdní biologie, vegetace a fauny obratlovců.
Výsledky většiny dílčích ichtyologických studií provedených v období první etapy výzkumu byly
publikovány do konce roku 1980 (Libosvárský 1979, Losos a kol. 1980, Lusk 1977, Peňáz 1970, 1971,
1977,1980 a,b, Peňáz a Prokeš 1978, Peňáz a Wohlgemuth 1981, Peňáz a kol. 1977 a,b, 1978,1979, 1980,
Prokeš a Peňáz 1980, Staněk a kol. 1980). Souhrnná studie, ve které byly zahrnuty výsledky všech
zúčastněných řešitelů projektu byla připravena a vydána Západomoravským muzeem v Třebíči v roce 1981
(Buček a Lacina 1981).

Ve druhé etapě výzkumu (1981-1992) byla zkoumána společenstva ryb zejména v nádržích VD
Dalešice, v řekách Jihlavě a Rokytné a po roce 1986 také ve vodárenské nádrži Mostiště. Výzkum byl
realizován v rámci spolupráce pracovníků Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně (později Ústavu
systematické a ekologické biologie ČSAV v Brně), Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM,
pobočky v Brně a Katedry rybářství a ochrany vod VŠZ v Brně. Získané výsledky byly postupně
publikovány jednotlivými řešiteli, nebo řešitelskými kolektivy (Adámek 1984, Adámek a Jirásek 1987,
Adámek a kol. 1987, Kubíček a kol. 1989, Libosvárský 1989, 1990, Peňáz a Wohlgemuth 1982, 1987,
Prokeš 1981, 1987, 1988, 1990, Prokeš a kol. 1988, Spurný a Mareš 1991, Spurný a kol. 1991 a další).

Třetí etapa výzkumu byla opět iniciována provozovatelem energetických zařízení (ČEZ, a.s.) a taktéž
koordinována Západomoravským muzeem v Třebíči. Jednalo se o obdobný komplexně pojatý výzkum jako
v první etapě, ovšem v prostředí, které bylo již řadu let ovlivňováno provozem VD Dalšice a JE Dukovany.
Výzkumný projekt byl nazván: Společenské a přírodní složky v širší oblasti energetické soustavy
Dukovany - Dalešice, oddíl F Povrchové vody. Ekologie ryb byla zkoumána pracovníky Ústavu ekologie
krajiny A V ČR v Brně, který byl následníkem ÚSEB ČSAV. V loňském roce byla brněnská část tohoto
ústavu (ÚEK) převedena na Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně. Dosažené výsledky byly sumárně
shrnuty ve zprávách předaných Západomoravskému muzeu v Třebíči (Prokeš a kol. 1993, 1994, 1995) a
publikovány v roce 1998 v Přírodovědném sborníku Západomoravského muzea v Třebíči formou
monografického článku (Prokeš a kol. 1998). V závěrečné části tohoto článku je uvedena bibliografie k
ichtyologickým problémům zájmové oblasti.

Ichtyologický monitoring nádrží VD Dalešice však pokračoval i po roce 1994. Financování bylo
realizováno částečně z prostředků Grantové agentury AV ČR (A 6087503, A6087804) a částečně z
prostředků JE Dukovany. Výsledky výzkumu jsou průběžně publikovány v různých časopisech a zprávách
a radiologická data jsou sumarizována dozimetrickou laboratoří JE Dukovany, která sídlí v Moravském
Krumlově.

Zájmové území

V první etapě byl výzkum realizován ve všech významnějších vodních biotopech, které se nacházely ve
vymezeném okolí jaderné elektrárny do vzdálenosti přibližně 25 km od jejího středu. Toto území bylo
tvořeno katastry 26 obcí v okresech Třebíč a Znojmo. V okrese Třebíč se jednalo o obce Skryje, Lipňany,
Heřmanice, Hrotovice, Dalešice, Stropešín, Valeč, Třebenice, Chroustov, Plešice, Myslibořice, Zárubice,
Odunec, Račice, Radkovice, Krhov, Bačice, Udeříce, Litovaný, Přešovice, Rouchovany, Šemíkovice,
Slavětice a Dukovany.
V okrese Znojmo šlo o obce Kordula a Rešice. Pro přesnější sledování vlivu elektrárny na změny prostředí
v rámci zájmového území bylo provedeno detailní rozčlenění na tři hygienická, kruhová pásma. Podle

PRAHA, 28. ledna 1999 - Seminář „O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí" 38



stupně významu se jednalo o ochranné pásmo (s poloměrem vzdálenosti cca 3 km od středu elektrárny),
kde je prováděn pravidelný monitoring, kontrolované pásmo (s poloměrem cca 15 km) a sledované pásmo
(s poloměrem cca 25 km).

Ve druhé a třetí etapě výzkumu byla v rámci zájmového území pozornost soustředěna na řeky Jihlavu,
Rokytnou a Oslavu a nádrže Dalešice a Mohelno. Navíc byly do sledování zařazeny nádrže Mostiště a
Věstonice.

Metodika

Ichtyologický výzkum byl realizován pomocí základních ichtyologických a ekologických metod
popsaných v práci Prokeše a kol. (1998). Jednalo se o stanovení základních kvalitativně-kvantitativních
parametrů společenstev a populací ryb a dále o zjištění základních ekologických charakteristik jednotlivých
druhů ryb v daném prostředí.

Výsledky a diskuse

P r v n í e t a p a v ý z k u m u (1972-1980)

V této etapě byla zdokumentována společenstva ryb v dané oblasti před zahájením provozu
energetického komplexu a registrován stav změn vzniklých po vybudování a zahájení provozu
jednotlivých zařízení. Na celém území bylo zjištěno 30 druhů ryb zařazených do 8 čeledí a 3 řádů. Do
zahájení trvalého provozu VD Dalešice (1978,1979) měla řeka Jihlava v této oblasti charakter typického
parmového pásma s dominantními druhy parmou obecnou, ostroretkou stěhovavou, jelcem tlouštěm a
hrouzkem obecným. Po zahájení činnosti Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) v rámci VD se začala
postupně posouvat charakteristika říčního prostředí Jihlavy pod Mohelnskou nádrží ve propěch
eurythermních a oligostethermních druhů ryb. Přestavba společenstva probíhala postupně. Nejdříve se
změny projevily na cenóze plůdku, která byla studována na lokalitě Mohelnský mlýn (ř. km 58,5). Pod
Mohelnskou nádrží začal postupně vznikat pstruhový revír. Výstavba a provoz energetického komplexu
neměly vliv na systém obhospodařování rybníků. Konkrétní parametry společenstev ryb platné pro dané
území v daném čase jsou sumarizovány v publikaci Peňáze a Wohlgemutha (1981).

Možnosti ovlivnění společenstev ryb provozem VD a JE byly posuzovány odděleně. Bylo konstatováno,
že v zatopené části řeky Jihlavy, tj. ve vznikajících nádržích Dalešice a Mohelno se začala formovat rybí
obsádka v níž byly původní, zejména reofilní druhy (parma obecná, ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a
hrouzek obecný) postupně nahrazovány limnofilními druhy (ploticí obecnou, cejnem velkým a okounem
říčním) a druhy atraktivními z hlediska sportovního rybolovu (kaprem obecným a dravci). V úseku řeky
Jihlavy pod Mohelnskou nádrží se v důsledku výrazných změn teplotního režimu a průtokových poměrů
začala postupně snižovat kvantita cyprinidních druhů a naopak se začal postupně vyskytovat pstruh obecný.
Přirozená reprodukce původních druhů se snížila na minimum.

Budoucí vliv jaderné elektrárny nebylo ještě možné v té době dostatečně posoudit. Prognózu také
ztěžovala okolnost nedostatečných praktických zkušeností z provozu JE na našem území. Na základě
literárních údajů a známých zkušeností bylo konstatováno, že ichtyofauna by neměla být normálním
provozem JE v zájmovém území ohrožena. Hlavní důsledky budoucího provozu JE byly předpokládány v
následujících směrech:

a) Značný odběr vody z řeky Jihlavy jež nebude vrácena zpět do toku a projektované vypouštění
určitého množství oteplených odpadních vod naruší životní podmínky společenstva ryb a zhorší sportovně
rybářskou hodnotu revírů tohoto toku. Objem radionuklidů a toxických mikroelementu by měl být za
bezhavarijního provozu a při dodržení projektem uvažovaných hodnot výpustí zanedbatelný a jen nepatrně
se odlišující od stávajícího radiačního pozadí zjištěného v tomto ekosystému. V okolí JE bude proto možné
provozovat intenzívní chov ryb bez jakýchkoliv omezení a vyprodukované maso bude s vysokou rezervou
vyhovovat zdravotně hygienickým normám.

b) Případný neplánovaný zvýšený únik radionuklidů odpadními vodami může narušit geneticko-
reprodukční poměry rybích populací v řece Jihlavě a může dojít i ke zvýšené kumulaci těchto látek ve
tkáních ryb konzumovaných člověkem. V případě zaústění kanálu odpadních vod JE do vyrovnávací
nádrže může dojít v důsledku přečerpávání vody i k částečné kontaminaci hlavní nádrže.

c) Případnou kontaminací radionuklidy z plynných radioaktivních emisí a aerosolů jsou z rybářsky
významných vod nejvíce ohroženy obě nádrže VD, retenční nádrž Kordula a některé rybníky.
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V návrhu ochranných a optimalizačních opatření bylo doporučeno následující:
a) V podpřehradním úseku řeky Jihlavy bude nutné v dostatečné míře provádět soustavné zarybňování

plůdkem i násadou těch druhů ryb, jejichž reprodukce byla provozem VD narušena, případně znemožněna
(ostroretka stěhovavá, parma obecná).

b) Vzorky ryb z vod ovlivněných tekutými odpady, tj. především z vyrovnávací nádrže a úseku Jihlavy
pod VD, ale i z vytypovaných lokalit ovlivněných atmosférickou cestou je nutné bioindikačně podrobovat
soustavnému radiodozimetrickému monitorování. Jako bioindikačně vhodné se jeví zejména dravé a
dlouhověké druhy ryb.

c) Oteplené vody odpouštěné z chladícího systému JE doporučujeme využít k průmyslové, ekonomicky
i biologicky rentabilní řízené reprodukci ryb, k produkci násadového materiálu ryb pro zarybňovací účely,
případně i k produkci tržních ryb.

D r u h á e t a p a v ý z k u m u (1981-1992)

V průběhu druhé etapy výzkumu probíhalo již trvalé provozování obou nádrží VD a P VE. V průběhu
let 1985-1987 byl zahájen provoz všech čtyřech reaktorů JE Dukovany (1. blok - 1985, 2. a 3. blok - 1986,
4. blok - 1997). Dne 26. dubna 1996 došlo k havárii čtvrtého bloku Čemobylské jaderné elektrárny
osazeného reaktorem RMBK. a k následné kontaminaci ovzduší, vody, půdy, obydlí, zvěře, dobytku a všech
dalších složek terestrických a vodních biocenóz včetně ryb. V roce 1987 byla zpracována pracovní studie
pro Energoprojekt Praha ve které byl posuzován možný vliv JE Dukovany na vodní ekosystémy v případě
jejího teoretického rozšíření o další 1-2 energetické bloky o výkonu 1000 MW (Peňáz a Wohlgemuth
1987).

V rámci této studie byl zhodnocen vliv osmiletého provozu VD a začátek provozu JE na společenstva
ryb v nádržích VD a v řece Jihlavě. Byly zdokumentovány další změny ve skladbě společenstev. Vodní
ekosystémy prodělaly v období po zahájení provozu VD zásadní změny. V úseku zachované řeky pod
nádržemi pokračoval vývoj salmonidního společenstva ryb a v oblasti nádrží pokračoval vývoj
společenstev typických pro údolní nádrže.

V rámci hodnocení radiační situace byly prezentovány výsledky radiochemických analýz vody,
sedimentů, vodních rostlin, bezobratlých a ryb. U vody došlo k slabému zvýšení hodnot celkové p-aktivity,
H a K, u sedimentů se mírně zvýšily hodnoty celkové p-aktivity a obsahu ' Cs. U ryb se hodnoty

celkové P-aktivity pohybovaly řádově v desítkách až stovkách Bq.kg"1. Žádný druh nevykazoval
jednoznačně nejvyšší akumulační schopnost. Zjištěné hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v literatuře.
Aktivita 'X )Sr a L 7 Cs se ve tkáních ryb pohybovala řádově v jednotkách Bq.kg"1. Tyto hodnoty se nachází
při dolní hranici rozmezí udávaného pro obsah radionuklidů ve tkáních ryb z nekontaminovaných vod. V
roce 1985 (po zahájení provozu prvního bloku JE) byly u obou těchto radionuklidů zjištěny mírně vyšší
hodnoty při srovnání s předchozím obdobím. Od roku 1986 však již byla radiační situace ovlivněna
celkovým zvýšením radioaktivity prostředí (Peňáz a Wohlgemuth 1987). Postupné, významné snižování
zatížení ryb radionuklidy (vzniklé v důsledku havárie v Černobylu) trvalo až do období let 1991-1992, kdy
v zájmovém území poklesly hodnoty na úroveň roku 1985.

T ř e t í e t a p a v ý z k u m u (1993-1998)

Ve třetí etapě v letech 1993-1995 byla provedena obdobná inventarizace skladby a vývoje ichtyocenóz
jako při zahájení první etapy. Jednalo se o ichtyocenózy v řekách Rokytné, Jihlavě a Oslavě a v nádržích
Dalešické, Mohelnské a Mostišťské.

V řece Rokytné bylo zjištěno pomocí odlovů elektrickým rybolovným agregátem 19 druhů ryb,
vyskytujících se zde v adultní periodě vývoje, z toho 13 druhů ryb bylo zaregistrováno v období juvenilní
periody vývoje. Celkově bylo od roku 1960 v řece zjištěno 29 druhů ryb. Počet druhů ryb se postupně
zvyšoval směrem po toku řeky. Hlavními druhy z hlediska stálosti výskytu byly jelec tloušť, hrouzek
obecný a mřenka mramorovaná a z hlediska tvorby biomasy byly hlavními druhy jelec tloušť a ostroretka
stěhovavá. Ve střední a dolní části toku řeky bylo adultní společenstvo ryb charakterizováno následujícími
parametry: druhová diverzita (H') = 1,4566 (0,6389 - 1,9449), abundance = 9804 ks ryb.ha"1 (6391-14298
ks.ha"1) a biomasa 289 kg.ha"1 (225,7-329,4 kg.ha"1).

Výskyt larev a juvenilních ryb 13 druhů tvořil podíl 68,4% druhů registrovaných v řece v období
adultní periody vývoje. Nejstálejší výskyt byl zjištěn u hrouzka obecného, jelce tlouště, plotice obecné a
ostroretky stěhovavé. Početnostní podíl jednotlivých druhů se lišil u nultého a prvního ročníku. Zvláště
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výrazný pokles početnosti byl zjištěn u ostroretky stěhovavé (0+ = 44,9%, 1+ = 5,6%). Druhová diverzita
se zvyšovala v závislosti na stáří ryb (stupni ontogeneze) a délce toku (H pro 0+ = 0,71 a pro 1+ = 1,07) a
byla vždy vyšší v úsecích nad jezy, balvanitými skluzy a prahy. Průměrná hodnota ekvitability (E) se u
nultého a prvního ročníku téměř nelišila (0,71 vs. 0,70). Abundance plůdku kolísala na začátku letního
období na jednotlivých lokalitách od 430 do 20 375 ks.ha"1 (průměr 7340,5 ks.ha"1) a biomasa od 428,5 do
30 198,4 g.ha"' (průměr 8 365,6 g.ha"'). Na lokalitě Bohušice byla zjištěna nulová hodnota obou
parametrů. Ve vzdutých úsecích toku řeky byly zjištěné hodnoty abundance a biomasy vždy vyšší, než v
úsecích pod vzdutím. Rozdíl činil v průměru 290%. Parametrů délko-hmotnostního vztahu lze využít pro
hodnocení hmotnostní kondice plůdku a přeneseně pro hodnocení kvality biotopů i příslušných vodních
ekosystémů.

Ve střední části toku řeky Jihlavy bylo před rokem 1977 zjištěno 27 druhů ryb. Společenstvo se
vyznačovalo následujícími parametry: abundance = 5727 ks.ha"' (2858 - 7945 ks.ha"^) a biomasa = 377,3 -
1222,8 kg.ha''. V důsledku výstavby VD Dalešice se pod Mohelnskou nádrží (lokalita Mohelský mlýn)
společenstvo ryb pretransformovalo z původního cyprinidního na salmonidní typ. Transformace byla
provázena celkovým poklesem abundance i biomasy ichtyocenózy. Nejnižší hodnoty těchto ukazatelů byly
zaregistrovány v roce 1980 (132 ks.ha"' a 19,4 kg.ha"'), tj. po třech letech provozu Mohelnské nádrže. V
září 1993 byla na lokalitě Mohelnský mlýn odhadnuta biomasa ryb na úrovni 162 kg.ha"' (podíl pstruha
obecného činil 94,2% a jelce tlouště 5,8%) a v listopadu 1993 v době tření pstruha obecného činil odhad
biomasy 1715,6 kg.ha"' (pstruh obecný tvořil 77,02%, okoun říční 9,55%, ostroretka stěhovavá 4,02%,
parma obecná 3,42%, plotice obecná 2, 13%, úhoř říční 1,74%, lín obecný 1,37%, jelec tloušť 0, 63% a
lipan podhorní 0,13%). Druhová skladba i biomasa společenstva ryb se pod Mohelskou nádrží mění v
závislosti na sezónním cyklu aktivity ryb a režimu obhospodařování revíru MO MRS. Dominantní
postavení ve společenstvu získal pstruh obecný, protože přirozená reprodukce ostatních druhů je velmi
omezena v důsledku snížené teploty vody.

V řece Oslavě bylo zjištěno 24 druhů ryb. Nad údolní nádrží Mostiště to byly cyprinidní společenstva,
pod nádrží salmonidní, nebo smíšené salmonidně-cyprinidní. Ichtyocenóza se vyznačovala následujícími
parametry: H ' = 1,3969 (0, 2749-2,0076), abundance= 6100 ks.ha', (1268-10056) a biomasa = 376,7 kg.ha"
1 (79,6-590, 9). K dominantním druhům patřily pstruh obecný, plotice obecná, jelec proudník, jelec tloušt,
ostroretka stěhovavá a hrouzek obecný.

Společenstvo ryb Dalešické nádrže bylo podle dosavadních výsledků výzkumných a sportovních
odlovů ryb tvořeno 25 druhy a minimálně dvěma typy hytfridů. V koncové části nádrže byla v roce 1993
zjištěna hodnota lovného úsilí (C.P.U.E.) 1,3 g.m .hod . Největší podíl biomasy byl zjištěn u kapra
obecného (32,1%), bolena dravého (30,8%), candáta obecného (16,8%) a plotice obecné (12,4%).
Početnostně dominovala plotice obecná (79,3%). Podíl hybrida síha severního marény a síha peledi a
hybrida plotice obecné a cejna velkého činil souhrne 5,2%. Sportovním rybolovem se v nádrži ulovilo v
roce 1992 84 kg ryb z jednoho ha vodní plochy. Největší podíl v úlovku tvořil kapr obecný (45,5%) a cejn
velký (17,2%). Z dravých druhů ryb se na úlovcích nejvíce podílela štika obecná (7,8%) a okoun říční
(5,9%). Na Dalešické nádrži se uskutečňuje intenzívní sportovní rybolov, což dokumentuje údaj 90
docházek na I ha a rok a průměrný úlovek 0,9 kg při jedné docházce.

Společenstvo ryb Mohelnské nádrže je významně ovlivňováno provozem PVE v jehož důsledku
kolísá vodní hladina vody denně o 8-10 (12) m. Nádrž slouží jako zdroj i recipient užitkové vody Jaderné
elektrárny Dukovany. V nádrži bylo v letech 1993 - 1995 zjištěno 22 druhů ryb a 5 typů hybridů. Metodou
odlovů ryb tenatními sítěmi byl zjištěn rozdíl ve struktuře společenstvy v horní a koncové části nádrže. V
horní pásti byla zjištěna hodnota lovného úsilí (C.P.U.E.) 4,5 g.m .hod a v koncové části hodnota 1,7 g.m
.hod . V horní části se na biomase uloveného vzorku ryb nejvíce podílela plotice obecná (30,36%),

ostroretka stěhovavá (28,64%) a jelec tloušť (15,30%). V koncové části nádrže byl největší hmotnostní
podíl zjištěn u kapra obecného (45,89%), cejna velkého (15,30%) a plotice obecné (15,08%). Souhrne v
rámci celé nádrže patřily mezi základní (eudominantní) druhy ryb plotice obecná (23,92%), ostroretka
stěhovavá (16,73%), kapr obecný (24,69%), jelec tloušť (12,30%) a cejn velký (10,61%). Podle výsledků
sportovního rybolovu z let 1990-1994 byla nádrž poměrně intenzívně exploatována (roční úlovek činil 69,3
kg.ha" 1). Nejvíce se lovil kapr obecný (71,4%) a cejn velký (14,1%). Průměrná roční exploatace
fluviatilních druhů ryb (jelce tlouště, parmy obecné a ostroretky stěhovavé) činila sumárně pouze 0,8%.
Efektivita sportovního rybolovu byla poměrně vysoká. V průměru připadl na jednu docházku úlovek i,25
kg ryb. V důsledku denního kolísání vodní hladiny je však v nádrži trvale velmi silně omezena přirozená
reprodukce ryb, která byla zjištěna pouze u 15,7% druhů ryb, které se v nádrži vyskytují v adultní periodě
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vývoje. Reprodukce společenstva ryb je tedy značně závislá na migraci ryb s proudem vody z Dalešické
nádrže a na umělém vysazování násad sportovními rybáři. Z ichtyologického a ekologického hlediska se v
případě Mohelnské nádrže jedná o zcela zvláštní, dosud málo popsaný typ vodního ekosystému, ve kterém
se slučují vlastnosti lotických a lenitických biotopů.

V nádrži Mostiště bylo v letech 1991-1995 registrováno 18 druhů ryb a dva typy hybridů. Ve
společenstvu převládaly 3 hlavní, eudominantní a eukonstantní druhy: plotice obecná, cejn velký a okoun
říční. Jejich společné průměrné zastoupení v odlovených vzorcích činilo 75%. Společenstvo se
vyznačovalo následujícími parametry: H ' = 0,850 (0,511-1,109), E = 0,691 (0,605-0,839), C.P.U.E. = 2,13
g.m"2.hod (1,10-3,18). Hmotnostní podíl dravců činil 16,3% (14,9-25,6). Kromě hybridů (síha severního
marény a síha peledě a plotice obecné a cejna velkého), byl v nádrži zjištěn výskyt xanthorických a
erytrózních jedinců plotice obecné. Struktura a kvantita společenstva ryb byla zásadně ovlivňována
hydrologickým režimem, účelovým rybářským obhospodařováním a existencí pásem hygienické ochrany.

V posledních 5-8 letech byly v rámci sledování výskytu cizorodých látek ve tkáních ryb z nádrže
Dalešice zjištěny zvýšené hodnoty rtuti u okouna říčního a plotice obecné a chrómu pouze u okouna
říčního. V nádrži Mohelno byla vyšší koncentrace Hg zjištěna ve svalovine bolena dravého a Cr u plotice
obecné (Spurný a Mareš 1991). Sledování výskytu radionuklidů ve tkáních ryb bylo prováděno pracovníky
z VÚV TGM v Brně (RNDr. Zdeněk Staněk) a z Laboratoře radiační kontroly okolí v Moravském
Krumlově (RNDr. Rostislav Striegler, Ing. Marie Kaufmanová a další), která je součástí ČEZ, a.s. EDU. Z
výsledků těchto analýz je zřejmé, že přípustná koncentrace radionuklidů ve tkáních ryb z hlediska
zdravotně hygienických norem nebyla s vysokou rezervou překročena. Plně byla potvrzena původní
prognóza (Peňáz a Wohlgemuth 1981), že objem vypouštěných radionuklidů a toxických elementů z JE
Dukovany bude za bezhavarijního provozu zanedbatelný a jen nepatrně se odlišující od radiačního pozadí.
V důsledku této skutečnosti byl a aktuálně je v okolí JE provozován intenzívní chov ryb a sportovní
rybolov bez jakýchkoliv omezení.
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SLEDOVÁNÍ DALŠÍCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU J E TEMELÍN

Ing. Marie Fechtnerová
Jaderná elektrárna Temelín, odd. ekologické bezpečnosti

Úvodem

Státní úkol „Výzkum vlivu provozu elektrárny Temelín na životní prostředí" a následně „Výzkum
vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí" se zabývaly od roku 1989 až do konce roku 1998
výzkumem vlivu budoucího provozu elektrárny Temelín na životní prostředí (dále jen ŽP). Hlavním cílem
bylo monitorování stavu ŽP před zahájením provozu elektrárny, tzn. zjištění tzv. „0" stavu a stanovení
prognózy ovlivnění ŽP provozem elektrárny. Prognóza byla stanovena na základě projektovaných
bilančních a koncentračních hodnot škodlivin vypouštěných za provozu z elektrárny do ŽP. Následně pak
bude prováděno sledování skutečného stavu ovlivnění ŽP po zahájení provozu elektrárny a srovnávání míry
naplnění prognózy.

Vedle sledování ŽP řešením státního úkolu, elektrárna sama zajišťovala a stále zajišťuje sledování
dalších složek ŽP, a to jak cizími organizacemi, tak vlastními laboratořemi již od roku 1993.

I. Sledování prováděná jinými organizacemi

Jihočeská univerzita - zemědělská fakulta Č. Budějovice provádí analýzu výchozího stavu
zemědělské činnosti v oblasti výstavby elektrárny. Sledování probíhá již od poloviny roku 1993, kdy byly
vypracovány metodiky sledování a získána první data z části roku 1993. Řešení úkolu obsahuje 7 částí.
Obsahem jednotlivých částí jsou tyto oblasti:

• zemědělská činnost vybraných podniků v zájmové oblasti ETE (VOD Dříteň, VOD Všemyslice,
MEDINAS s.r.o. - dříve ZD Kostelec, Agrodružstvo Žimutice za využití meteorologických dat
meteorologické stanice Kostelec a Temelín (VOD - výrobně obchodní družstvo)

• sledování fyzikálních a biologických vlastností půd, fytologické vztahy v porostech a zastoupení plevelů
• studie vlivu jaderné elektrárny na krajinu z pohledu floristického a fytocenologického. Dotýká se vlivu

studia provozu ETE na plochy, které mají hlavně význam mimoprodukční, tj. krajinotvorný a
ochranářský a neprobíhá na nich intenzivní zemědělská výroba. Jedná se o plochy s přirozeným a
polopřirozeným vegetačním pokryvem, které jsou případně extenzivně využívané.

• sledování produkčních a fytocenologických charakteristik víceletých pícnin v okruhu JETE
• sledování polních plodin v oblasti výstavby jaderné elektrárny
• sledování stupně ovlivnění růstu, vývoje a produkce ovocných rostlin v závislosti na možných změnách

mikroklimatu vyvolaných uvedením ETE do provozu
• stanovení obsahu radionuklidů v zemědělských produktech z okolí JE Temelín

V závěrečné zprávě jednotlivých let jsou vždy srovnávána data z let uplynulých. Získaná data již
představují dostatečně dlouhou časovou řadu pro analýzu stavu a činnosti zemědělských podniků před
zahájením provozu elektrárny. Vlastní vypracování této analýzy bude předmětem činnosti v roce 1999.

Další sledování, která elektrárna zajišťuje, se týkají hydrologie a provádí je VÚV T.G.Masaryka
Praha. Týkají se především řešení těchto okruhů:
1. u povrchových vod :
• Sledováni vlivu zvýšení teploty a dalších ukazatelů ve Vltavě, pod vyústěním ETE, na vývoj kvality vody

ve vztahu na její využiti („ 0 " stav kvality vody ve Vltavě)
• Hodnocení ukazatelů jakosti v zájmovém úseku Vltavy a hlavních přítocích v období roků 1992 -1998
• Ověření oblasti transportu znečištění z ETE v nádržích Vltavské kaskády, výsledné doby zdržení a

poměry ředění
• Zjištění proudů v nádrži Orlík, rozhodujících pro šíření znečištěni z ETE do Vltavské kaskády
• Hodnocení současného stavu a prognózní odhad objemových aktivit radioaktivních látek v zájmových

profilech JE Temelín
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• Posudek upravitelnosti vody ve Vltavě z hlediska provozu JETE s čiřením a bez čiření odebírané vody
• Hodnoty rozdělovačích koeficientů pro vybrané radionuklidy a horniny v okolí ETE

Kvalita vltavské vody se výrazně zlepšila, v hlavních ukazatelích jakosti (CHSKcr, CHSKMn.
BSK5, dusičnany) se pohybuje téměř na úrovni ukazatelů stanovených pro vodárenské toky. Tato
skutečnost by umožnila elektrárně po určitou dobu využívat vltavskou vodu pro technologické účely bez
chemické úpravy.

Za velmi cenná považujeme data o vývoji kvality vody v řece Vltavě jak z hlediska chemických
ukazatelů, tak z hlediska časového vývoje obsahu radioaktivity (zjišťování pozadí - např. Tritium v roce
1990 dosahovalo hodnot kolem 12 Bq /I, nyní je to méně než 2 Bq/1).

2. u podzemních vod ;
• Vybrané ukazatele jakosti v podzemních vodách odebraných z vrtů v okolí JE Temelín
• Schematické hydrogeologické řezy v širším okolí JE Temelín
• Zhodnocení hydrogeologických podmínek na staveništi ETE a blízkém okolí
• Hydrologie oblasti JE Temelín 1993 -1995, doplňkový hydrogeologický průzkum, který respektoval

doporučení MISE MAAE a řešil zejména :
-průzkum komunikace podzemních vod v areálu elektrárny se systémem
v širším okolí elektrárny, především s Budějovickou a Třeboňskou pánví
- aktualizaci průzkumů podzemních vod v okolí lokality

- návrh definitivního monitorování systému
Závěr tohoto průzkumu a všech výše uvedených prací v oblasti podzemních vod potvrdil:
• minimální pohyb podzemních vod
• nepatrný postup šíření sledovaných radionuklidů (° Co, 90 Sr, 13 Cs)
• pro hlubinný oběh podzemních vod prakticky nebyla zjištěna existence přírodního proudění (stáří vody

800 let)
• současně realizované a sledované vrty mohou kontinuálně a včas signalizovat případné změny režimu

podzemních vod
• Předpokládaná částečná dotace a interakce podzemních vod Budějovické pánve a kristalinika

vytvořila rovnovážný stav. Za daných propustnostních poměrů se nemůže ani při intenzivním
vodárenském využití Budějovické pánve nepříznivě projevit v širším okolí Temelína, tzn., že
v současných poměrech stagnující podzemní vody by se neměly uvést do pohybu

• Modelové řešeni šíření radionuklidů v oblasti JE Temelín, které využívá výsledky zjištěných
hydraulických parametrů, a výsledky terénních a laboratorních měření pro pohyb radionuklidů
v pokryvné vrstvě a ve zvodnělé zóně prouděním podzemní vody poukazují na tyto skutečnosti:

- za předpokladu trvalého zdroje kontaminace dosáhne hodnoty počáteční koncentrace v hloubce 1,0 m (v
níž by se předpokládala hladina podzemní vody) u 90 Sr za 40 až 50 dní, u ° Co za 80 až 100 dni a u '3 Cs
za více než 365 dní.
- při jednorázovém znečištění (tj. technické nehodě) by koncentrace mezi 0 až 1 prošla hloubkou 1,0 m u
Sr mezi 30 až 40 dny, u ° Co mezi 60 až 80 dny a u L1 Cs za více než 365 dní.
- ve zvodnělé vrstvě při jednorázovém znečištění projde koncentrace mezi 0 až 1,0 za cca 27 let vzdáleností
u jednot, radionuklidů takto: 60 Co..50 až 200m, 90 Sr.50 až 100 m, " 7 Cs.O až 50 m. V těchto nadlimitních
podmínkách koncentrace nybývá maximálních hodnot pro 60 Co - 0.027 90 Sr - 0,061 a pro l3? Cs - 0,027.
- vzhledem k pomalému proudění podzemní vody, retardačním faktorům a rozpadovým konstantám
proběhne rozpad radionuklidů do vzdálenosti 100m při úvaze zbytkové koncentrace c /c0 = 0,01.

Nepatrný postup šíření sledovaných radionuklidů v horninovém prostředí v pásmu infiltrace a
proudění podzemní vody může probíhat pouze do hloubek 25 - 30m. Pro hlubinný oběh prakticky nebyla
zjištěna existence přírodního proudění.

V těchto pracích jsou ověřována a dopřesňována data získaná v rámci řešení úkolu „Výzkum vlivu provozu
elektrárny Temelín na životní prostředí"
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II. Sledování prováděná elektrárnou

Elektrárna provádí řadu chemických a radiochemických analýz některých složek životního
prostředí, samozřejmě mimo technologická sledování. Radiochemické analýzy vybraných složek životního
prostředí provádí laboratoř radiační kontroly okolí v Č. Budějovicích, chemické analýzy provádí provozní
chemické laboratoře elektrárny.

Cílem předprovozního monitorování je:
• získat v nezbytném rozsahu podklady o původním stavu okolí elektrárny
• získat potřebná data a zkušenosti pro pozdější období
• prověřit připravenost monitorovacího systému ještě před zahájením provozu
• provedení výběru optimálních metodik odběru, zpracování a měření vzorků
• ověření vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot

V rámci monitorování se provádí:
• měření dávkových příkonů záření gama
• měření objemové aktivity v aerosolech v ovzduší
• měření plošné aktivity radionuklidů atmosferických spadů
• měření objemových aktivit v pitných , povrchových a podzemních vodách
• měření měrných a plošných aktivit radionuklidů v půdách a sedimentech, rostlinách, živočišných

produktech zemědělské a potravinářské výroby
• měření prašnosti v oblastech dotčených výstavbou ETE

Zemědělské produkty jsou kontrolovány do vzdálenosti cca 5 km od elektrárny se zvláštním zřetelem na
ochranné pásmo - zejména v katastru obce Temelín, Všemyslice, Kočín, Zvěrkovice, Litoradlice, Sedlec.
Mléko je odebíráno 1 x za 14 dní (kravín Lhota - VOD Všemyslice, Jč. Mlékárny Č. Budějovice). Kontrola
ryb ve vybraných rybnících a v nádrži Orlík se provádí 1 x ročně.
V okolí ETE je v provozu 6 kontrolních stanic, kruhovitě rozmístěných kolem ETE. Výběr lokalit vycházel
z požadavku pokrýt převládající směr větrů a směry na nejblíže osídlené aglomerace. Jedna stanice je přímo
v areálu ETE. Ve stanicích je prováděn nepřetržitý odběr aerosolových částic a dále jsou zde umístěna
zařízení pro záchyt atmosferického spadu a termoluminiscenční dozimetry.

Provozní chemické laboratoře sledují:
• kvalitu vody ve Vltavě v profilech Hluboká, Hněvkovice, Týn nad Vltavou, Kořensko
• kvalitu podzemních vod v monitorovacích a odvodňovacích vrtech
• kvalitu odpadních vod vypouštěných z elektrárny
• kvalitu vod vypouštěných z vodohospodářských zařízení

V prosinci minulého roku proběhlo výběrové řízení pro výběr odborné firmy, která zpracuje
podklady „0" stavu ŽP před zahájením provozu elektrárny a navrhne ucelený program sledování a
hodnocení vlivu provozu elektrárny na jednotlivé složky ŽP. Tento program bude zahrnovat jednak
sledování uložená elektrárně dozornými orgány a jednak sledování dalších složek životního prostředí
s dostatečnou vypovídající schopností, tzn. výběr nejoptimálnějších zástupců flóry, fauny, a dalších oblastí
s dostatečnou citlivostí reagující na změnu podmínek, které by charakterizovaly ovlivnění životního
prostředí vlivem provozu ETE. Jako zpracovatel „Programu" byla ve výběrovém řízení vybrána firma
Investprojekt Brno. Dokumentace bude zpracována do poloviny letošního roku.
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