
                        

 

Calla ve spolupráci s Platformou proti hlubinnému úložišti 

zvou na seminář 

 

„Německo a jaderný odpad – můžeme se poučit?“ 

 

ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 10,00 
 

v Komunikačním prostoru Školská 28 v Praze 
 
 
V létě skončila svoji dvouletou práci německá parlamentní komise, která měla důkladně prověřit možnosti, co 
udělat s jadernými odpady. Zároveň navrhla postup, jakým způsobem se má hledat místo pro úložiště a jaká 
kritéria mají být použita. V komisi měli své zastoupení kromě politiků spolkových i zemských, vědců, 
představitelů hospodářského sektoru také lidé z církví či ze společenských organizací. Členem byl také Klaus 
Brunsmeier z významného Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND). Spolu s ním a s jeho kolegy 
porovnáme německý a český přístup k jaderným odpadům a budeme hledat poučení pro českou stranu. I ta 
varovná, protože BUND nakonec vydal kritické stanovisko k závěrečným výstupům komise.  
 
 
Program: 

10,00 – 10,10 Zahájení setkání – představení účastníků 

10,10 – 10,50   Činnost a výsledky práce německé parlamentní komise, německý srovnávací postup k 
vyhledávání lokality s nejvyšší možnou bezpečností po dobu 1 miliónu let, doporučení komise 
„Ukládání vysoce radioaktivních odpadů“ a jeho kritika spolkem BUND 

 Klaus Brunsmeier, místopředseda Svazu ochrany přírody Svazu pro životní prostředí a 
ochranu přírody v Německu  (BUND, Friends of the Earth Německo) a člen komise 
Německého spolkového sněmu a Německé spolkové rady 

 

10,50 – 11,20 Kde jsou slabá místa navrženého německého postupu? Celé dilema ukládání 
radioaktivních odpadů v Německu. Další problémy meziskladování, likvidace jaderných 
zařízení a měření před uvolněním materiálu do životního prostředí 
Edo Günther, předseda okresní skupiny Schweinfurt BUNDu Naturschutz v Bavorsku a mluvčí 
Spolkové pracovní skupiny Jaderné technologie a ochrana před zářením BUNDu a Dr. Herbert 
Barthel, referát Energie a ochrana klimatu BUNDu Naturschutz v Bavorsku 

 

11,20 – 11,45 Diskuse 
 

11,45 – 12,15 Přestávka na občerstvení 
 

12,15 – 12,35    Jak se hledá úložiště v České republice, plány a realita  
 Edvard Sequens, energetický konzultant a předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 
 

12,35 – 12,50 Zkušenosti starosty lokality vybrané pro hledání úložiště + Platforma proti hlubinnému 
úložišti 

 Petr Klásek, starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti 
 

12,50 – 13,45 Diskuse, hledání možností spolupráce 
 

http://www.bundestag.de/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/atomkraft/160701_bund_atomkraft_atommuell_kommission_abschlussbericht_sondervotum.pdf


 
Občerstvení a tlumočení zajištěno.  
 
Prosíme o Vaše potvrzení, zda se semináře zúčastníte a to nejpozději do 22. listopadu a to Edvardu 
Sequensovi na e-mail edvard.sequens@calla.cz  či  telefon: 602 282 399. 

 
Jménem Calla – Sdružení pro záchranu prostředí se na setkání s Vámi těší  

 
 
 

Edvard Sequens 
 

Místo setkání, tedy Komunikační prostor Školská 28 najdete v centru Prahy mezi Václavským a Karlovo 
náměstími v ulici Školská 28. Z ulice též Galerie Leica. 
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