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Zvýšený výskyt rakoviny, uranový prach ve vzduchu a půdě, 
kontaminované zdroje vody – to není scénář katastro� cké-
ho � lmu, ale realita, která provází těžbu uranu po celém svě-
tě. V Namibii, v České republice nebo v Mongolsku.

Nevládní organizace pořádají workshop určený všem zájemcům 
o dopady těžby uranu na životní prostředí a obyvatele v těžeb-
ních oblastech. Představí také politické souvislosti snahy o další 
těžbu u nás i české zájmy v zahraničí. S důsledky metody těžby 
pomocí chemického podzemního loužení se v České republice 
budeme potýkat ještě desítky let a za sanace zaplatíme více než 
tři desítky miliard korun. Dopady těžby v chudších zemích jako 
Mongolsko nebo Namibie, odkud pochází značná část uranu 
na světových trzích, jsou mnohem závažnější. Tlak � nančních 
a politických zájmů na další těžbu i se všemi jejími dopady je 
ale společný.

Následky těžby uranu přiblíží lékaři a přímí svědci z postižených 
oblastí. Realitu a politický kontext českých jaderných snů, které 
sahají od Vysočiny až za Ulánbátar, představí energetičtí odbor-
níci nevládních organizací.

Bertschen Kohrs: Povrchová těžba uranu v Namibii: 
zdravotní a environmentální dopady 
Epidemioložka, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně 
EarthLife, jedné z největších nevládních organizací v zemi 
(bude tlumočeno).

Josef Jadrný: Neblahé dědictví a výhledy Podještědí
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životního prostředí

Miroslav Šuta: Následky expozice uranu u pracovníků 
uranového průmyslu – odborný konzultant v oblasti 
ekologických a zdravotních rizik

Edvard Sequens: České uranové sny
Vyhlídky na novou těžbu uranu v ČR a její politický, ekonomický 
a občanský kontext. Energetický expert organizace Calla.

Martin Mikeska: Česká stopa v Mongolsku. 
Investoři, politici a jaderný průmysl: slepenec českých urano-
vých zájmů v Mongolsku. Energetický expert Hnutí DUHA.

Diagnóza: Uranové sny a noční můry
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Po úvodních prezentacích bude následovat moderovaná debata, 
prostor pro rozhovory a občerstvení.

Podrobnosti o akci můžete získat u Hugo Charváta
e-mail: hugo.charvat@ecn.cz        tel: 724 120 695


