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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 zařízeni 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 doby je 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).
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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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