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Informace pro tisk 
Den na hranici – mezinárodní pódiová diskuse „JADERNÁ ENERGIE“ 
Ohleduplný a konstruktivní dialog mezi Rakouskem a Českem 

Přibližně 170 návštěvníků z Česka a Rakouska se 19. ledna zůčastnilo napínavé diskuze významných 
specialistů, politiků a diplomatů k polarizujícímu tématu jaderná energie.  

Ještě nikdy se v regionu nekonala srovnatelná a tak vysoce obsazená akce – za českou stranu se 
zúčastnili Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a  Ing. 
Tomáš ŽÁK, MBA, ředitel jaderné elektrárny Dukovany. 
Také hejtman Kraje Vysočina MUDR. Jiří BĔHOUNEK, si nenechal ujít tuto jedinečnou možnost k 
objasnění postojů kraje Vysočina celé České republiky. 

Za rakouskou stranu se této velmi přátelsky, klidně a uctivě vedené diskuze zúčastnili Prof. Dr. Wolfgang 
KROMP a Dipl.-Ing. Emmerich SEIDELBERGER, oba z Ústavu pro výzkum bezpečnosti a rizik Univerzity 
půdních kultur Vídeň, stejně jako Dipl.-Ing. Andreas MOLIN ze Spolkového ministerstva zemědělství a 
lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, který se zúčastnil ve své funkci  vedoucího 
oddělení jaderné koordinace.  

K těmto osobnostem se připojili i jeho excelence velvyslanec České republiky ve Vídni Dr. Jan KOUKAL 
a také Dipl.-Ing. Peter ALLEN, protiatomový pověřenec z Úřadu Dolnorakouské vlády, kteří se sice 
nezúčastnili přímo debaty na pódiu, ale přesto přiblížili publiku základní pozice Česka (široká podpora 
veřejnosti pro jadernou energii) a Dolního Rakouska (kategorické odmítnutí jaderné energie) v otázkách 
jaderné energie.     

S rutinou a suverenitou vedl Dr. Reinhard LINKE celou diskuzi, která měla za cíl ukázat širokému publiku 
rozdílné pozice českých a rakouských vědců a politických zástupců a dovést řeč na centrální body této 
kontroverze.   

Tato akce konaná v rámci přeshraničního projektu EÚS „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské 
hranice – 60 let EU“ byla jasným znamením připravenosti obou stran vyslechout si argumenty druhé 
strany a naučit se je hodnotit a pochopit. Jak čeští tak rakouští mluvčí opakovaně zdůraznili, že před 
několika lety by bylo nemožné vést takový klidný, ohleduplný a především konstruktivní dialog, jako 
tomu bylo včera v Raabsu an der Thaya.      

Zástupci Rakouska na pódiu zaujali jasné protijaderné stanovisko, přičemž těžiště v argumentaci bylo 
soustředěno na nepředvídatelné a obrovské riziko těchto technologií při jejich srovnatelně nízkém 
podílu na celosvětové produkci elektrické energie. Českým zástupcům byly přiznány vysoké 
technologické a vědecké standarty a také vůle k zajištění nejvíce možné bezpečnosti v používání těchto 
technologií.  Diskutující také uznali, že pro české národní hospodářství není možné vystoupit z produkce 
jaderné energie.  
 
Rakouští zástupci ovšem mínili, že se přes všechna opatření nehody nedají vyloučit a že především 
dlouhodobé následky, jako je např. nevyřešený problém konečného úložiště jaderného odpadu, jsou 
dostatečně závažné na to, aby bylo zváženo využívání těchto technologií. 
 
Čeští zástupci zdůraznili širokou podporu jaderné energetiky u obyvatelstva České republiky, obsáhlé 
snahy na zajištění bezpečnosti provozu a dále používání exktrémně vysokých standartů. Dále 
argumentovali čeští zástupci zabezpečením zásobování elektrickou energií, které je již nyní ohroženo 
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např. vystoupením Německa z jaderného programu  (hrozící Blackout). Ujistili i zástupce na pódiu a 
obecenstvo, že berou rakouské obavy vážně  a že i v budoucnosti chtějí se svými sousedy o této 
problematice diskutovat a objasnit i stanoviska České rebubliky. Rozdílu mezi neustále stoupající 
spotřebou energie evropských zemí a pokulhávajícími způsoby výroby bude Česká republika čelit 
v každém případě jadernou energetikou. Tato problematika byla nastíněna také v souvislosti s neustále 
stoupající produkcí CO2.  
 
Na pódiu zavládla jednota v tom, že je nutné aby došlo k změně myšlení, co se spotřeby energie týká, 
jelikož dosud žádná známá technologie neumožňuje dostatečnou výrobu energie, která by pokryla 
spotřebu danou životním stylem v průmyslově vyspělých zemích. A to nemluvíme o rozvojových zemích 
jako je Čína  anebo Indie, které také chtějí mít možnost dosáhnout stejné životní úrovně, jako je naše. 
Toho by se dalo dosáhnout lepším využíváním a úsporami energie, z rakouského pohledu i bez nasazení 
jaderné energetiky.  
 
Závěrem se také publikum podílelo na diskusi na pódiu. Zde zdůraznila zástupkyně sdružení „Jihočeské 
matky“, že i v Čechách existují odpůrci jaderné energie. Dále byly položeny otázky o smyslu výstavby 
dalších jaderných elektráren a proč nejsou v Čechách více podporovány alternativní technologie.  
 
Téma plánovaného konečného úložiště jaderného odpadu bylo ponecháno na plánovanou následnou 
akci v regionu Vysočina.  
 
Raabs an der Thaya 20. ledna 2012 
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Tento projekt EÚS „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU“  (krátce „KID CZ-A“) si vzal za úkol dát 
udržitelný příspěvek k překonávání národních „hranic v hlavách“ na obou stranách hranice. „KID CZ-A“ je kofinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013: 
Gemeinsam mehr erreichen – společně dosáhneme více. www.at-cz.eu 
       

 
 
 

 
 
 


