
Divácké centrum ČT 
Česká televize 
Kavčí hory 
140 70 Praha 4 
  
Vážení, 
  
dopisem předsedy Rady České televize Mgr. P. Matochy (čj. e540/21 ze dne 19. 11. 2021) jsem byl 
informován, že moje stížnost ze dne 12. 11. 2021 nebude Radou ČT projednávána, pokud neprojde 
dvěma předchozími stupni jejího posuzování (tj. Diváckým centrem ČT a Ombudsmanem ČT). 
V souladu s tím podávám tímto následující stížnost (ve stejném znění, jako byla moje stížnost ze dne 
12. 11. 2021: 
  
v neděli 7. 11. 2021 vysílal program ČT 2 v rámci pořadu „Nedej se“ publicistickou reportáž „Jaderný 
sen Česka“ (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248420013-jaderny-
sen-ceska/). Tato reportáž je hrubě manipulativní a v celém jejím vyznění se projevuje aktivizmus 
tvůrců (zřejmě dramaturg P. Bezouška a režisér M. Marek), který je jednoznačně v rozporu 
s povinností vyváženosti informací, kterou by televize veřejné služby měla dodržovat. 
  
Kromě představitele Energetického Třebíčska V. Jonáše jsou všichni účinkující známými odpůrci 
rozvoje naší jaderné energetiky. Považovat je za odborníky je tedy vzhledem k jejich zájmům trochu 
zvláštní. Například tvrzení M. Šnobra o ceně výstavby nového bloku v Dukovanech dosahující až 600 
miliard korun je stejně relevantní, jako kdybych já tvrdil, že to bude stát 30 miliard korun. Je nutné si 
také uvědomit, že M. Šnobr je hlavně analytikem J&T Banky ze skupiny, která má eminentní zájem na 
tom, aby v budoucnosti elektřinu v Česku vyráběly převážně plynové elektrárny. Dále upozorňuji na 
nepochopitelné příměry prof. Moldana, související s jadernou technologií jako jakýmsi pohrobkem 
vojenského využití jaderného štěpení (celý kosmický program lze také odsoudit s odkazem na to, že 
raketové pohony byly vyvinuty pro válečné účely?), i poznámky o zastaralosti jaderné technologie (50 
let) – dovolil bych si mu připomenout, že elektromobil je starý 186 let a elektrická lokomotiva 142 let. 
E. Sequens tvrdí, že přečerpací elektrárna Dlouhé stráně (plete si její umístění – je v Jeseníkách) byla 
stavěna kvůli jaderné elektrárně Temelín. Skutečností je, že projekt Dlouhé stráně byl hotov zhruba 8 
let před rozhodnutím o stavbě JE Temelín. Komentovat zelené aktivisty J. Beránka a J. Piňose (ani 
jeden z nich nemá technické ani ekonomické vzdělání), je zbytečné, v jakýchkoliv debatách neuvádějí 
žádná čísla a číselné argumenty, pouze vždy tvrdí, že jaderná energetika je drahá.  
  
Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech je nezpochybnitelnou prioritou vlády. V současné 
době energetické krize si jednoznačně uvědomujeme naprosto zásadní potřebu spolehlivých a 
stabilních dodávek elektřiny pro existenci lidské společnosti. V rámci aktivit k zamezení klimatických 
změn už nejen renomované světové agentury, ale i Evropská komise ústy předsedkyně U. von der 
Leyen uznávají, že jaderná energetika musí být nedílnou součástí dekarbonizačního úsilí vedoucího 
k výrobě elektřiny v bezemisních zdrojích, kam jaderné elektrárny nepochybně patří. 
  
Autorům zmíněné reportáže (i České televizi) bych rád také vzkázal, že v Česku neexistují jen pánové 
Sequens, Piňos a Beránek, ale i několik tisíc lidí – zaměstnanců jaderných elektráren, jaderného 
vývoje a výzkumu, učitelů a studentů jaderných oborů na našich univerzitách a v neposlední řadě i 
jaderných veteránů (tedy těch, kteří celou svoji profesní kariéru věnovali rozvoji jaderné energetiky), 
kteří jsou dostatečně kompetentní k poskytování korektních a relevantních informací o jaderné 
energetice. 
  
Návazně na příslušná ustanovení zákona o České televizi (483/1991 Sb.) podávám tímto stížnost a 
žádám nápravu, vyvození důsledků a realizaci opatření zajišťujících, aby se takové hrubé manipulace, 
jako byly prezentovány v reportáži „Jaderný sen Česka“, v televizi veřejné služby již nemohly 
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vyskytnout. Očekávám, že mne budete o výsledku vašeho šetření a přijatých opatřeních co nejdříve 
informovat. 
  
S pozdravem 
  
Jiří Marek, F.NV. 
president spolku Jaderní veteráni 
 
 

 

 


