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CAFÉ NOBEL: POTŘEBUJEME JÁDRO V ČESKU? 
 
Naše republika provozuje šest jaderných reaktorů na výrobu elektřiny  
a chce stavět další. Přitom elektřinu exportujeme a sousední Německo 
reaktory odstavuje. Má to smysl? Jaderný vědec doc. Ing. Radek Škoda, 
Ph.D., se ve čtvrtek 18. října v rámci Café Nobel na teplické hvězdárně 
pokusí odpovědět na pár zásadních otázek, které jsou s jadernou 
energetikou spjaté. 
 
V Česku máme tři výzkumné reaktory, dotované vládou, a přitom stavíme čtvrtý. 
Je to vůbec nutné? Potřebujeme jádro v Česku? Je jádro bezpečné? Je 
ekonomické? Kdo chce a měl by stavět nový jaderný reaktor v České 
republice? „Také se dozvíte, jestli vůbec máme dost odborníků na provoz, 
výstavbu a vývoj jaderné energetiky,“ dodává koordinátor cyklu Café Nobel 
Frederik Velinský. 
 
Doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D., je fyzik a jaderný vědec. Zaměřuje se především 
na energetiku. Je profesorem na jihoafrické North-West University Potchefstroom, 
docentem na VUT Brno a Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  
v ruském Petrohradě. Byl ředitelem jaderného centra v Texas A&M a získal 
licence na provozování tří jaderných reaktorů. V současnosti je ředitelem 
Intercontinental Nuclear Institute.  
 
Jeho vyprávění začne v rekonstruovaných prostorách hvězdárny v Teplicích na 
Písečném vrchu v 18:00 h. Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese 
hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na 
cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Fotografie k volnému užití: Jaderná elektrárna Temelín.  
Autor: Kubajs, Foter.com, licence CC BY. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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