TISKOVÁ INFORMACE Z REGIONÁLNÍHO PRŮZKUMU STEM PRO ČEZ DUKOVANY 2012
VYDÁNO DNE 7.12.2012

LIDÉ Z OKOLÍ DUKOVAN CHTĚJÍ „SVOU“ ELEKTRÁRNU
MODERNIZOVAT A POUŽITÉ PALIVO DÁT DO MEZISKLADŮ.
Naprostá většina lidí žijících v okolí Dukovan (84 %) považuje provoz jaderné
elektrárny Dukovany za bezpečný.
Urychlené uzavření této jaderné elektrárny požaduje jen nepatrný podíl (4 %) lidí, tři
pětiny obyvatel regionu jsou pro modernizaci elektrárny a další dlouhodobý provoz,
zbylí pro kratší provoz (10-20 let).
Velká většina (74 %) lidí z okolí elektrárny je pro to, aby použité palivo z našich
jaderných elektráren bylo uloženo do meziskladů s možností opětovného využití.
Citované výsledky pocházejí z regionálního reprezentativního výzkumu STEM provedeného
pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech
21. října – 7. listopadu 2012 na souboru 524 respondentů reprezentujících obyvatelstvo okolí
elektrárny do vzdálenosti cca 20 km.
Průzkum, provedený mezi obyvateli okolí elektrárny Dukovany, měl podobně jako průzkum
v loňském roce za cíl zjistit názory především na bezpečnost provozu jaderné elektrárny, na
možnosti jejího dalšího provozu a na to, jak naložit s využitým jaderným palivem.
Elektrárna Dukovany je v chodu od roku 1985 a její bezpečnost nebyla nikdy zpochybňována.
Jsou o ní přesvědčeni i lidé, kteří kolem elektrárny bydlí. Výsledek průzkumu je takřka
shodný s průzkumem z léta 2011.
„Myslíte si, že provoz Jaderné elektrárny Dukovany je bezpečný?“
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Podle mínění téměř 60 % obyvatel vesnic a měst v okolí elektrárny je třeba elektrárnu
modernizovat, aby se dlouhodobě (30 nebo více let) mohla udržovat v provozu. Kratší dobu
dalšího provozu (10-20 let) považuje za nejlepší třetina respondentů průzkumu a pouze 4 %
dotázaných se vyslovila pro co nejrychlejší uzavření (v loňském průzkumu jich bylo 10 %).
„Jaderná elektrárna Dukovany je v provozu 27 let a stále patří k bezpečným
a ekonomicky nejvýhodnějším zdrojům elektřiny v ČR. Pokud byste rozhodoval(a)
o budoucnosti elektrárny, současnou byste:“
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Elektrárnu v Dukovanech nepožaduje urychleně uzavřít ani velká většina (82 %) odpůrců
rozvoje jaderné energetiky u nás.
„Pokud byste rozhodoval(a) o budoucnosti elektrárny, současnou elektrárnu byste:“
(podle názoru na rozvoj jaderné energetiky u nás, bez „neví“)
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Také v otázce uložení použitého jaderného paliva došlo v porovnání s průzkumem
provedeným v okolí elektrárny v loňském roce k mírnému posunu. V roce 2011 bylo pro
uložení do meziskladů 69 % obyvatel okolí elektrárny, v letošním roce již 74 %. Stejně jako
loni, tak i letos se pro přechodné úložiště vyhořelého paliva vyslovuje nejen 80 % lidí, kteří za
nejperspektivnější energetický zdroj pro Českou republiku považují jaderné elektrárny, ale
také skoro 70 % obyvatel okolí Dukovan, podle nichž patří budoucnost české energetiky
obnovitelným zdrojům, mezi které zjevně zahrnují i recyklované jaderné palivo.

„Konečné úložiště pro použité jaderné palivo z našich elektráren by se mělo po roce 2065
nacházet na území České republiky. Kterému z následujících dvou způsobů uložení
jaderného paliva dáváte Vy osobně přednost?“
(podle názoru na to, který energetický zdroj je pro ČR do roku 2030 nejvhodnější)
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