
Shrnutí zpráv v rakouském tisku k diskusi na téma jaderná energie 19.1.2012 v Raabsu an 

der Thaya 

Kurier 21.1.2012 
Obleva bere sporu o jadernou energii jeho ostří 
V článku je kladen důraz na harmonický a kultivovaný průběh diskuse mezi rakouskými a českými 
odborníky na jedernou energii. Taktéž je zdůrazněn aspekt nutnosti lepšího hospodaření s elektrickou 
energií a lepší efektivnost jaderných a termických elektrárnen, na kterém se shodli diskutující z obou 
stran. Jasně je prezentováno kladné stanovisko České republiky k dalšímu využívání jaderné energie 
z důvodu chybějích nebo nedostatečných alternativních možností na výrobu energie a na druhé 
straně protijaderný postoj rakouských odborníků s požadavky na maximální zajištění bezpečnosti.  
Závěrem je uvedeno, že ještě před několika lety by nebyla možná diskuze na toto téma v tak 
příjemné atmosféře. 
 
Další výstavba - „Česko se chce stát jedernou velmocí“ 
Zde je řeč o provokaci české strany a zděšení rakouských občanů. Jsou zmíněny plány na rozšíření 
stávajích a výstavbu nových jaderných elekráren. Zástupci Global 2000 tvrdí, že Česko se chce stát 
jadernou velmocí. Rakouská vláda je ale připravena využít všechny možnosti k zastavení výstavby 
dalších jaderných elektráren v okolních státech.    
 
Názory – „Diskuze jako v 70. letech“ 
Slovo dostali dva účastníci, kteří s diskuzí nebyli spokojeni. Nedozvěděli se nic nového, otázka 
konečného úložiště jaderného odpadu nebyla projednána a také otázky bezpečnosti nebyly 
vysvětleny na současné úrovni. Další účastnice postrádala české odpůrce jaderné energie.  
 

NÖN týden 4/2012 
Pódiová diskuse bez vítěze 
V článku je zdůrazněn kultivovaný průběh diskuze na vysoké věcné a odborné úrovni. Zástupci české 
strany potvrdili, že při výrobě jaderné energie je vždy přítomno určité zbytkové riziko, mluvčí 
rakouské strany ale zase podrthli, že Česká republika má vysoké standarty v oblasti bezpečnosti. 
Z české strany zaznělo tvrzení, že Rakousko a potažmo celá Evropa májí vysoké energetické nároky, 
které se bez energie z jaderných elektráren nedají pokrýt, což rakouská strana nepopřela.  
Téma konečného úložiště jaderného odpadu nebylo projednáno, ale bylo by to vhodné téma na 
pokračování  debaty. 
 

Bezirksblätter Waidhofen, 25.1.2012 
Titulní stránka: Jaderná energie: Nabíháme na zeď 
Česi se přes protesty drží výstavby jaderných elektráren 
Strana 2: Názor: Jaderný odpad: bez sousedů to nejde 
Zde je položena otázka, zda je možné ve společné Evropě bez hranic, pasových kontrol a s otevřeným 
trhem práce rozhodnout o něčem, co se z dlouhodobého hlediska týká nejenom potrefeného státu, 
ale i jeho bezprostředích sousedů. Češi si myslí, že to možné je. 
Strana 4: Konečné úložiště musí být umístěno uprostřed státu 
Toto je požadavek Energieagentur z Waldviertelu. Dále zaznívá požadavek na aktivní podíl občanů při 
volbě dodavatele elektrické energie, dodavatele bez jaderné energie.  
 Nabíháme na zeď   
Češi se drží jaderné energie. Rakouští odborníci se obávají nejhoršího. 
Vztahy mezi Čechami a Rakouskem trpí dohady o jaderné energii. Odborníci z obou zemí diskutovali  
u jednoho stolu. České strana se bude dále zabývat produkcí jaderné energie. Je citován hejtman 
Kraje Vysočina, který položil otázku na energetickou strategii Rakouska a zdůraznil nutnost zastavení 
produkce skleníkových plynů. Jako protipól je uveden výrok o vysoce kontaminované zóně ve 
Fukušimě a černý výhled do budoucna, kdy naše civilizace nabíhá na zeď.  



Co říkají odborníci obou zemí: 
Tomáš Žák: Jaderná energie je nejlevnější a pokud je provozována správně, tak i nejčistší. Jeden den 
bez proudu vydržíme, ale později budou mít největší hodnotu zbraně. 
Dana Drábová: Riziko není nikdy nulové. Z Fukušimy se poučíme, jiné země mohou zlepšit svoje 
technologie. Co se ve Fukušimě skutečně stalo, budeme vědět až za několik měsíců.  
Emmerich Seidelberger: Energetika je i sociální téma a musí být i sociálně zastupitelná. Odpad, který 
vyrobíme, musíme zase odklidit. 
 

Tips Waidhofen, 26.1.2012 
Česko se drží jaderné energie, žádné rozhodnutí v otázce konečného úložiště 
Zástupci obou států obhajovali svá stanoviska. Diskuze byla vedena velmi věcně. 
Přestože jaderná elektrárna Dukovany patří k pěti nejbezpečnějším (Tomáš Žák), tak se nedá vyloučit 
nepravděpodobné, jako jsou objekty z vesmíru, proti kterým není elektrárna zajištěna (Wolfgang 
Kromp). Emmerich Seidelberger tvrdí, že 70% uranu nikdy nevyrábělo jadernou energii. Česko bude    
i v budoucnu využívat jadernou energii, aby mohlo být zajištěno plynulé zásobování elektrickou 
energií a protože prodej elektřiny z jaderných elektráren je dobrým obchodem. Zástupkyně 
jihočeských matek sdělila, že i v Čechách jsou odpůrci jaderné energie. Otázka konečného úložiště 
bude projednána v následné akci konané na Vysočině.  
 


