ON-LINE reportáž: lídři kandidující na
hejtmana Vysočiny v debatě Deníku
Co chtějí prosadit kandidáti, kteří by po volbách rádi usedli do hejtmanského křesla? Jaké
jsou jejich priority? A kde na všechno vezmou peníze? I o tom byla řeč na úterní debatě s
lídry stran kandidujících v krajských volbách na Vysočině.
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11:43
Šéfeditor Deníků na Vysočině Mahel ukončuje zdravotnické téma a převádí debatu k jednomu
z hlavních bodů debaty - jadernému uložišti na Vysočině.

11:46
Zahradníček se točí kolem problému jaderného uložiště už mnoho let. Ví, jaká je situace ve
způsobu výroby elektrické energie. "Když jsme se rozhodli pro jádro, musíme s koncem něco
udělat. Jsme proto, aby v okolí Jaderné elektrárny Dukovany bylo jaderné úložiště. Navrhoval
jsem, abychom se zabývali možností hlubinného úložiště, ale zatím ta vůle nebyla."
11:47

Do toho vstupuje Mahel: "Jste tedy pro úložiště - ano nebo ne?"
Na to reaguje Zahradníček: "Když se něco připravuje, okamžitě začnou vlny odporů, petice
atd. Kde to tedy bude vyhovovat? Ale aby se to v té lokalitě dalo vytěžit a přepracovat. Jsem
pro uložiště."
11:49
Schreck se vyjadřuje k tématu. "Jaderný odpad tu máme dlouhodobě, hledáme bezpečné
úložiště. Jestli obce, kterých se to týká, nedostanou odpovědi, aby se mohly rozhodnout,
pošlapáváme princip zastupitelské demokracie. Pokud vyloučíme z odborného hlediska
ohrožení podzemních vod. Zásadní bude mnohaletý proces vydolování mnoha tun zeminy a
její převoz, a to ovlivní život obce, že je to pro nás nepřijatelné. Nebo nabídněte kompenzaci,
aby to přijatelné bylo."
11:50
Zapojuje se hejtman Běhounek. "Projednávali jsme to na radě. Nezpochybňuji stanovisko
SÚRAO, že neuměli mluvit s obcemi. Jde o vysoce odbornou záležitost, bude rozhodována
najiných úrovních než na úrovni kraje."
11:52
Zároveň to byl Běhounkův poslední příspěvek v debatě. Loučí a odchází, musí se přesunout
na jinou akci. Předtím probíhá společné focení účastníků, hejtman děkuje za fotku a
opouští debatu.
11:52
Debata dál pokračuje. Pacala mrzí, že se z odborného tématu dělá politika. "Téma hlubinné
úložiště je jediný vědecky podložený způsob, jak s palivem nakládat. SÚRAO se snaží
připravovat řešení, odpovědět na otázku, zda ano nebo ne, protože jde o rozhodnutí obcí,
nikdo nemá mandát mluvit za 704 obcí. Znám i obce, které to na svém území chtějí a nevadilo
by jim to. Samotné rozhodnutí by mělo být okolo roku 2035, do té doby by měl proběhnout
geologický výzkum."
11:57
Kukla měl podle svých slov pravidelná jednání se starosty. "V tuto chvíli říct ano nebo ne, je
to těžké, nemáme data, nemůžeme říct, že tuto cestu zamítáme, úložiště se má stavět za 50 let.
Jako politici nemůžeme rozhodnout bez odborných posudků. Musíme nechat jednat
odborníky, abychom byli připraveni na všechny varianty. SÚRAO musí komunikovat
s obcemi, mají právo do toho mluvit."
12:03
"Zásadním krokem bylo rozhodnutí ze 4.7. o snížení počtu možných lokalit. KDU podporuje
jadernou energetiku, uvědomujeme si i nutnost nákladu s vyhořelým palivem. Není pravdou,

že jedinou možnou cestou je hlubinné úložiště. Je těžké nyní rozhodnout," říká Kaňkovský a
nabádá nedělat předčasná rozhodnutí.
12:04
Kafoňková souhlasí, že jde o vysoce odborné téma. "V tuto chvíli se palivo uskladňuje
v Dukovanech, je to zabezpečené. Nemuselo se o tom teď jednat na kraji, vidím v tom
politickou hru o vyvolání strachu. Ať si obce samy zvolí, jak se k tomu postaví. Kraj jim to
nemůže zakazovat."
12:05
Během mluvení Kafoňkové si Martin Kukla fotí selfie z debaty.
12:05
"V roce 2002 chtěly Rouchovany a Dukovany odejít z kraje Vysočina. Nakonec neodešly, ale
kraj tím na sebe převedl z části odpovědnost," tvrdí Chňoupek.
12:08
Podle Hajnové se SÚRAO chová jako podomní prodejci vysavačů nebo propisek.
12:09
Dvořák: "Jsem z lokality, které se to týká. Nepovažuji se za jaderného inženýra, ale jako
politik musím i o tomto rozhodovat. Jako obec pokládáme otázky 27 let a nemáme stále
odpovědi. Vznikl projekt Skalka, zkoumá, jestli je hlubinné úložiště opravdu jedinou cestou.
Politikum se z toho stalo, protože nejsou odpovědi."
12:13
Slovo dostává zástupce obcí, starosta Rudíkova, jedné z dotčených obcí.

12:14
Zdeněk Souček uvádí svůj pohled a kontext pro hlubinné úložiště. "Pokud přibude další zdroj,
bude potřeba větší úložiště. Víme, že jste volení zástupci, nechceme abyste byli pasováni na
odborníky. Jako zástupci obcí jsme vás oslovili s dotazníkem, odpovědělo nám jen pět
kandidátů? Proč jste neodpověděli ostatní?"
12:17
Schrek říká. "Zastupitelstvo Jihlavy odsouhlasilo podporu formou schválení nesouhlasu
s lokalitou Hrádek. V tuto chvíli jsou znevýhodněné obce. Pokud laici budou rozhodovat
o tom, co je dobře a co ne, přestane to fungovat. Politik musí být manažer poté, co si nasbírá
informace, aby mohl rozhodnout."
12:21
Kaňkovský reaguje za KDU-ČSL. "Jsme jasně proti úložišti. Smlouva o které mluvil Dvořák,
je dobrou vlaštovkou. My říkáme ne pro úložiště v Česku, pojďmě hledat alternativu,
pozastavme na deset let výběr lokality a věnujme se alternativám."
12:22
Kukla říká, že není rozhodnuto, že jsou ve hře čtyři lokality.
12:23
Pacal nesouhlasí s Kaňkovským. "Nerozhodujeme, zda úložiště bude či ne. Uvedl jste příklad
s Kanadou, jsou v závěrečné fázi vývoje. Řešení tedy není technicky zvládnuté. Pracuje na

tom více společností, nikde to není technicky zvládnuté. Poslední poznámka je úsměvná
myšlenka, že odborníci z kraje Vysočina nebo ČR vyřeší tento problém. Řeší to vědecké týmy
mnoho let, není to o tom, že my něco vymyslíme a ostatní padnou na zadek." Dokud se
nenajde řešení, musí podle něj běžet proces přípravy, i kdyby nakonec nebyl realizován.
12:26
Poslední příspěvek k tomuto tématu říká Kafoňková. Reaguje na Pacala, souhlasí s tím, co
řekl. Nemyslí si, že by se ve fázi příprav měl projevit kraj a znemožnit obcím získat další info.
"Kraj není nadřízený obcím, kraj je partnerem, proto by to nemělo být rozhodnuto krajem.
Pokud budou finanční kompenzace, ať si to obce rozhodnou samy. Pokud se rozhodneme pro
jádro a nechcete úložiště v ČR, co s tím uděláme?" ptá se.
12:28
Jelikož šlo o poslední příspěvek k tématu, odpověď se už nedozví, a tak reaguje. "S pány si to
vyříkám venku," směje se.

