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Počasí dnes

francouzský herec pierre richard
vystoupí v pražském paláci
Hybernia v autobiograficky
laděném divadelním představení
pierru richardovi – poste restante.

19:30
Pierre richarDhraje
sáMsebe

senátoři jeDnajíonovéMústavníMsouDci
Senátní ústavně-právní výbor projedná kandidaturu ZdeňkaKou-
delky na ústavního soudce. Činovník Justiční akademie Koudelka
byldříve iposlancemČSSDanáměstkemnejvyššístátnízástupkyně
RenatyVesecké.Koudelka jepopředsedoviMěstskéhosouduvPra-
zeJanuSváčkovi,kteréhosenátořineschválili, druhýmkandidátem
namísto po ElišceWagnerové. Té skončilo funkční období.

oDborystartujíKaMPaň„stoPvláDě“
Odborovécentrály spolusobčanskými iniciativamipředstavíkam-
paň Stop vládě. V rámci kampaně proběhne 21. dubna na Václav-
skémnáměstí vPrazedemonstraceproti vládnímreformáma škr-
tům ve státním rozpočtu.

cořeKnouvoliči
vDistrictofcoluMbia?
Kolotoč republikánských primárek pokračuje. Další
díl souboje Mitta Romneyho & spol. je na programu
mimo jiné v nejliberálnějším District of Columbia
a také druhém největším státě po Aljašce, v Texasu.
Výsledky najdete na IHNED.cz sekci HNZprávy.

česKétabletyzčíny
Společnost MIVVY vyrábí v Číně tablety a mobilní
telefony. Výrobky pakmíří na Balkán: do Rumunska
a Bulharska. Jak se podniká v Číně? Na to v rozhovo-
ru pro server IHNED.cz odpovídal člen představen-
stva MIVVY Vít Roubal. Rozhovor najdete v sekci
HNTech.

test:htcones
HTC vyrobilo zatím nejpovedenější telefon s An-
droidem. Teprve druhý přístroj s verzí Androidu 4.0
na českém trhu je neuvěřitelně tenký.Nový procesor
Snapdragon S4 telefon pasuje do role nejrychlejšího
přístrojena trhuakvalita zpracování je lepší, nežbylo
v poslední době uHTC zvykem. Podrobnosti najdete
v testuHNTech i s videem.

zavolanteMhravéhotwinga
RenaultTwingovyjel na české silnice s faceliftem.Má
přilákatpozornostzářivýmibarevnýmikombinacemi.
Vyzkoušeli jsme jeho verzi poháněnou benzinovým
motorem 1.2. Auto zaujalo i povedenýmpodvozkem.
Test najdete naHNLife v sekci Auto.

líDři v inovacích
portál pro manažery fastcompany.
com sestavil žebříček
nejinovativnějších firem světa.
z prvních deseti se sedm zabývá
informačními technologiemi.

Exkluzivně na iPadu

spor o energii kancléřka angela merkelová přijíždí

Berlín se s odchodem od

Před fukušimskou tragédií to vy-
padalo, že jaderná energie prožívá
oživení. „Následné měsíce, které
přišly po katastrofě, to pochopi-
telně změnily, přišel útlum,“ říká
v rozhovoru s HN Bertrand Bar-
ré, emeritní profesor pařížského
Národního ústavu pro jaderný vý-
zkum,kterýrovněžpůsobí jakopo-
radce státní jaderné firmyAreva.

hn: Jak vidíte budoucnost nukleární
energie nyní, více než rok od tragé-
die ve fukušimě?
Už možná není tak zářivá, jak se
kdysi zdálo. Každá země reagova-
la po svém, univerzální recept ne-
existuje. Svouenergetickoustrate-
gii před rokem od základů překo-

Bertrand Barré, emeritní profesor Národního ústavu pro jaderný výzkum

Jiří sládek
jiri.sladek@economia.cz

rozhovor palo Německo, rozhodlo se od ja-
derné energie úplně odstoupit. To
byl dost ojedinělý krok, zřejmě až
ukvapený. V loňském referendu
hlasovali proti jádru také Italové.
Cestoupostupnéhoodklonuod já-
dra sevydaly země,kteréužneplá-
nují stavět nové jaderné elektrár-
ny, ty současné ale nechávají do-
sloužit. To byl příklad Tchaj-wanu
či Švýcarska.

hn: Co se změnilo pro země, které
u energie z jádra vytrvaly?
Renesance atomové energie, to-
lik zřetelná na konci uplynulé de-
kády, je už po Fukušimě minulos-
tí. Na druhou stranu: velké země
s rozvinutými ekonomikami, jako
jsou Spojené státy, Velká Británie
či Francie, spojují i s jádrem nadá-
le svou energetickou budoucnost.
Výrazně se ale zvýšily nároky ev-
ropských zemí na bezpečnost ja-
derných zařízení.

hn: Jak vypadají tyto přísnější ná-
roky?
Evropská komise vyzvala evrop-
skézeměkdodatečnýmzátěžovým
testům.Dopadlydobře, ukázala se
v nich vysoká odolnost jaderných
elektráren vůči extrémním vněj-
šímvlivům, jako jsouojediněle sil-
názemětřeseníči rozsáhlézáplavy.
Výsledky testů jsou důvěryhodné.
Ukázalo se, že jaderná zařízení do-
kážoupohotovězareagovatnane-
čekané krizové situace. Výsledky
vyhodnotily respektovanéústavy,
kterénejsoupropojenys jaderným
sektorem. Úroveň zabezpečení je
nyníuevropskýchelektrárenbeze-
sporuvyšší, bezpečnostnípostupy
počítají smnohemvětším rizikem
než dosud.

hn: Vyšší jsou dnes ale i ceny elek-
třiny, která se z jádra vyrobí?
Tojepravda.Neníalemožnézarůs-
temcenvidět jenfukušimskoutra-

může částečně profitovat, je Ra-
kousko, kterépřebytečnouelektři-
nupoužívávesvýchpřečerpávacích
elektrárnách,“ říká Tošenovský.
Důležitou otázkou jednání Ne-

čase s Merkelovou mají být podle
diplomatických zdrojů HN hlavně
peníze. Německo by totiž mohlo
Česku pomoci získat evropské do-
tace, které by na české straně čás-
tečněkrylynutné investicedo sítě.

kvůli německéelektřiněhro-
zí okolnímstátůmblackout
a zatím to nevypadá, že by
se situace mohla v dohled-

né době zlepšit. Německo selhává
ve výstavbě nových sítí a elektři-
na tak musí proudit i přes Českou
republiku. Za nestabilní dodávky
může především německý odklon
od jádraavýstavbavelkéhomnož-
ství nestabilních větrných elekt-
ráren.
Energetické sítě a jaderná ener-

getika budou jedním z hlavních
bodů dnešního setkání českého
premiéra Petra Nečase a němec-
ké kancléřky Angely Merkelové
v Praze. Česká přenosová síť se to-
tižkvůliněmeckéelektřinědostala
zvláště v zimních měsících do ně-
kolika krizových situací a Česku
hrozily lokální výpadky elektřiny.
Jednímzdůvodů jsouobnovitel-

nézdroje,kterévNěmeckupostup-
něnahradí jaderné elektrárny.Vítr
i slunce jsou ale nestabilní, a když
naseveruEvropyzafouká,přebytky
proudu řeší i všichni kolem. „Kvůli
problémům,kteréNěmeckozpůso-
buje okolním státům, se na něj valí
kritika i na evropské úrovni,“ říká
europoslanec zaODS amístopřed-
seda energetického výboru parla-
mentuEvženTošenovský.
Početněmeckýchobnovitelných

zdrojůpřitomstrměroste. Instalo-
vanývýkonvětrnýchelektrárenbyl

ještě před deseti lety necelých de-
vět tisícmegawattů,minulý rok se
aleblížil třiceti tisícůmmegawattů.
Do dvaceti let plánují mít Němci
přes 140 tisícmegawattů.
Německo se navíc pod vedením

Merkelové rozhodlo prvních osm
jaderných elektrárenna jihu země
uzavřít loni okamžitě. Mezi prů-
myslovýmjihemaseveremNěmec-
ka s větrnými elektrárnami však
neexistuje dostatečné elektrické
vedení. Elektřina tak teče všemi
směry, mimo jiné i přes Česko.
Zlepšení je ale v nedohlednu.

I když Němci staví stále nové vě-
trné parky, nestíhají již stavět po-
třebnou infrastrukturu. O to více
musí Česko investovat do svojí
infrastruktury. Jen do roku 2023
plánujedopřenosové soustavy in-
vestovatpřes60miliardkorun,aby
byla bezpečnější. To ale nestačí.
„Problémy sněmeckouelektřinou
vyřeší jen výstavba v Německu,“
říkáVladimírTošovský,bývalými-
nistrprůmysluaobchoduasoučas-
nýšéf správcepřenosovésoustavy
společnosti ČEPS.

Pomalá výstavba
Výstavbanovýchsítívelmivysoké-
honapětí, které jsoupotřeba, jeale
jak v Česku, tak v Německu velmi
zdlouhavá.Běžněkvůli zdlouhavé-
mu povolovacímu řízení trvá de-
set až dvanáct let. „Německo sice
plánovalopostavitpřes čtyři tisíce
kilometrůnovýchsítí,postaviloale
jen zhruba desetinu,“ popisuje si-
tuaciministr průmyslu a obchodu
MartinKuba.Při současnémvývoji
proto lze očekávat další zhoršová-
ní situace.
„Současnývývojnepoškozuje je-

nom Českou republiku, ale napří-
klad i Polsko. Jediným, kdona tom

Vlny energie
z Německa budou
Česko miliardy

Petr
lukáč

Fokus

petr.lukac@economia.cz

německo

17
reaktorů, osm z nich bylo
v roce 2011 zavřeno.

0
zbylých 9 reaktorů bude
zavřeno do roku 2022.

Německo a sousedé: jaderné reaktory
v provozu a plány do budoucna

Česko

6
2 v je temelín
a 4 v je dukovany

9
další dva mají vyrůst
v temelíně, uvažuje se
o jednom i v dukovanech.

francie

58
reaktorů

60
Ve výstavbě je reaktor ve
flamenville a další
se plánuje.

Polsko

0
reaktorů

2
uvažuje se o jednom až
dvou nových reaktorech.


