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RECENZE

Wagner, V.: Fukušima I poté

Nakladatelství Novela bohemica, Praha, 2015

Od havárie v jaderné elektrárně Fukušima I, která byla způsobena jedním
z největších zemětřesení nejen v historii Japonska a následným cunami, už
uběhlo více než sedm let. Tři roky už také uplynuly od vydání knihy Fukušima I
poté.
Kniha se snaží přehledně rozebrat příčiny havárie. Ta byla sice iniciována

bezprecedentní přírodní katastrofou, ale pokud by nedošlo k lidským pochybe-
ním, bylo možné se jí vyhnout, nebo alespoň dramaticky snížit její následky.
I přesto, že celkově byly zničeny čtyři jaderné bloky a tři aktivní zóny se roz-
tavily, bylo díky jejich kontejnmentům, dalším bezpečnostním prvkům i ob-
rovskému obětavému úsilí pracovníků možno včas evakuovat obyvatele v okolí
jaderné elektrárny a úniky radionuklidů byly omezené. Zdravotní následky
havárie tak jsou zanedbatelné. Naopak psychologické, sociální a ekonomické
dopady jsou obrovské, a vedly i k nepřímým úmrtím, která jsou s havárií ve
Fukušimě I spojena.
V první kapitole knihy se rozebírá vývoj japonské jaderné energetiky před

havárií. Vysvětluje se, proč se Japonsko rozhodlo pro intenzivní rozvoj v této
oblasti i přes rizika zemětřesení v této části světa. Princip fungování jader-
ného reaktoru, jejich různé typy a hlavně různé technologie a prvky, které
mají zajistit bezpečnost jejich provozu, jsou popsány v třetí kapitole. V závě-
rečné části této kapitoly jsou pak podrobněji popsány varné reaktory, které se
využívaly ve Fukušimě I. Ve čtvrté kapitole se popisuje, co je potřeba zajis-
tit v případě ohrožení reaktoru. V šesté kapitole se popisuje průběh havárie
v areálu elektrárny od prvních minut a s čím se museli její pracovníci potýkat.
V kapitolách deset a jedenáct je popsán vývoj v zasažených oblastech v okolí
elektrárny. V kapitole dvanáct se srovnávají havárie ve Fukušimě a Černobylu.
Rozebírají se podobnosti i rozdíly. Kapitoly čtrnáct a patnáct jsou věnovány
dopadům havárie ve Fukušimě na jadernou energetiku.
Kniha podává detailní rozbor druhé největší havárie v jaderné energetice

v širokém kontextu. V současné době je připravováno druhé vydání, které bude
doplněno podrobným přehledem pokroku, kterého se podařilo dosáhnout za
tři roky od prvního vydání v samotné elektrárně, v rekonstrukci a revitalizaci
zasažených území. Avizované druhé vydání bude pouze v elektronické podobě.
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