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jednat o tom, jak německý důraz na obnovitelné zdroje ohrožuje Česko blackoutem

jaderné energie zřejmě ukvapil
v Paříži

gédii. Zejména ve Spojených stá-
techkonkurují jadernéenergii zda-
řiledalší zdroje, předevšímenergie
z břidličných plynů. Je neuvěřitel-
ně levná, ale zatěžuje životní pro-
středí.Každopádněvelmivýznam-
něohrožuje tradiční výrobceener-
gie, včetně jaderné.

hn: Pojďme zpět k německu. kritici
tvrdí, že nesplní své cíle kvůli příliš-
ným nárokům na přenos energie ze
severu, kde jsou alternativní energe-
tické zdroje, směremna jih, kde jsou
významní odběratelé. Jak vysoké je
riziko blackoutů?
Všechno na světě je pochopitelně
možné. Bezjaderná budoucnost
Německa je ale skutečně velkou
výzvou.Aústupod energie z jádra
určitě nebude pro Němce levnou
záležitostí. Především je třeba vi-
dět, při veškerém respektu k vze-
stupupodíluobnovitelnýchzdrojů
vNěmecku, že výpadek jaderných

elektráren zatím zdalekanedoká-
žounahradit. Potomje tuzmíněný
problém.Větrné farmy jsouna se-
veru, centra nových technologií
najdete v Bavorsku či Bádensku-
Württembersku na jihu, to klade
vysoké nároky na přenosové sítě.
Očekávámtedy, žeNěmeckobude
muset zvýšit výrobu energie z fo-
silních paliv, případně zvýšit im-
port elektřiny.

hn:Cotedyznamenáněmeckýústup
od jádra pro německé sousedy, fran-
cii, Polsko, českou republiku?
Cena elektřiny je nyní v Německu
zhruba dvakrát vyšší než ve Fran-
cii. Pozvolný ústup od jádra ten-
to rozdíl jen prohloubí. Tím spíše,
že od energie z jádra se odvrátilo
i Rakousko.

hn: francois hollande, socialistický
kandidát francouzských prezident-
ských voleb, zopakoval v kampani

svůj předchozí závazek uzavřít 34
let starou jadernou elektrárnu fas-
senheim...
Šéf socialistů zmínil tento případ,
který je pro veřejnost citlivý. Fas-
senheim sice prošel všemi testy,
nicméně leží poblíž tektonických
zlomů.Závazekuzavřít totozaříze-
ní ale neznamená, že by socialisté
chtěli opustit energii z jádra.

hn: největším investorem do jader-
né energie je v současnosti čína. Jak
hodnotíte bezpečnostní standardy
v tamních elektrárnách?
Čína jednesopravduobrovský trh
s energií. Připravují se tam nejno-
vější elektrárny nejnovější gene-
race. Bezpečnost tamních zaříze-
ní bylaněkolikrátověřena.Číňané
jsouna to citliví, zejménapo fuku-
šimské tragédii. Jsempřesvědčen,
že Čína bere své závazky ohledně
bezpečnosti jaderných zařízení se
vší vážností. Úroveň bezpečnos-

ti tamních elektráren se rapidně
zvýšila už po havárii v Černobylu.
Nepředpokládám, že bychom ně-
kdy slyšeli o vážných problémech
v čínských elektrárnách.

hn: evropa prochází krizí, je to doba
pro velké investice do jaderných
zařízení?
Nezávislí ekonomové nabídli stu-
die,podlekterýchcenaenergiez ja-
dernýchelektrárenopravduporos-
te. Tonenípro jaderný sektordob-
rá zpráva.Přesto jsempřesvědčen,
že energie z jádra bude i v budouc-
nosti stále konkurenceschopná,
aby se ji vyplatilo rozvíjet. Stavba
nových elektráren ale stojí stovky
miliard eur. Návratnost se počítá
na desítky let. Důležité bude, jak
sebudouvyvíjet ceny fosilníchpa-
liv a břidličných plynů. V každém
případě čekám, že jaderná energie
budedál nepostradatelná jakodo-
stupná nízkoemisní technologie.

Poláci chtějí
jádro i přes
protesty
sousedů

Polská vláda spustila v neděli re-
klamní kampaň, aby Poláky pře-
svědčila, že mají podporovat vý-
stavbu jaderné elektrárny. Polsko
dosud žádnou nemá, ale tu první
chcevybudovatv jednéze tří loka-
litnaseverozápadězemě, relativně
blízko hranic s Německem.
To vzbuzuje nevoli na německé

straně–navícvčase,kdy jsouofici-
álnípolitickévztahymeziBerlínem
a Varšavou nejlepší za posledních
několik století. Prozatím jeotázka
budoucí jaderné elektrárny před-
mětemprotestůvládtřídotčených
spolkových zemí a německých Ze-
lených –Němci si stěžovali Evrop-
ské komisi.
„Polskomusípřijmout, žeNěmci

budou likvidovat jadernéelektrár-
ny, a Němcimusí přijmout, že Pol-
sko chce investovat do jaderných
elektráren,“ řekl v únoru po poslá-
ní stížností do Bruselu Günther
Oettinge, eurokomisař pro ener-
getiku.
Pro jádro je podle posledních

průzkumů 51 procent obyvatel
Polska. Podpora sice trochu kles-
la loni po fukušimské havárii, ale
jinak než s jádrem si Poláci sníže-
ní emisí skleníkovýchplynů, které
požadujeEU,asníženísvézávislos-
ti na uhlí, z něhož je přes devade-
sát procent elektřiny, nedokážou
představit.
Polskýnázor je jasný:Němci od-

chodem od jádra škodí sami sobě.
„Nesdílíme všechny obavy obyva-
tel Německa, kteří chtějí mít svoji
energii většinouzvětrníkovýchfa-
rem, které jsou špinavé, nepříjem-
néaznečišťují prostředí asi vícnež
cokoliv jiného, ale co můžeme dě-
lat?“ řeklnedávnovrozhovorupro
HNpolskýexpremiéranyníguver-
nér národní banky Marek Belka.
„Pokračujeme s našimi plány, kde
je jádro ibřidličnýplyn.Domnívám
se, že to budou hlavně německé
energetické firmy, které na tako-
vé politice nejvíce ztratí.“
Poláci taképlánují stavbuobřích

transformátorůnahranicích sNě-
meckem, aby zabránili přetížení
vlastní sítě v případě nepravidel-
nýchvelkýchdodávekzeseveroně-
meckých větrných elektráren.

Martin ehl
martin.ehl@economia.cz

stát

Na pořad dne by se mohlo dostat
i zpoplatnění přenášené elektřiny.
„Šance na to, že bychom dostali

nějaképenízezEvropy,nevidímale
jakopříliš reálné.A iupoplatkůby
to byla velmi složitá debata,“ říká
europoslanec Tošenovský. Zpo-
platnění přenosu elektřiny totiž
v současné době neumožňuje ev-
ropská legislativa.

německo můžeme odříznout
Pokud se Německu nepodaří do-
statečně rychle vybudovat síť pro-
pojující sever země s jihem, Česku
zbývá ještě jedno řešení. Podobně
jako Polsko, které již začalo s vý-
stavbou,existujemožnostvybudo-
vání dvou transformátorů na hra-
nicích sNěmeckem. Ty by v přípa-
dě nebezpečí českou síť od té ně-
mecké jednoduše odstřihly.
Nečas i Tošovský se však od ta-

kové možnosti snaží distancovat
a říkají, že se problém s německou
elektřinou pokusí vyřešit jinými
prostředky. Na stavbu obdobných
zařízenínicménějižexistujeprojek-
tová dokumentace. Nejedná se ale
olevnouzáležitost,zkapsyČEPSby
si stavba transformátorů vyžádala
minimálně dvěmiliardy korun.
Pro urychlenou výstavbu klíčo-

vých sítí se pokoušela Evropská
komise prosadit zrychlené řízení
unovýchsítíevropskéhovýznamu.
Schvalovací proces by u nich měl
býtmaximálně tři roky, alevětšina
států se zatím staví proti.
IprotoseministrKubabudesna-

žit prosadit podobnéopatření ale-
spoň v Česku.
Pokud se ale výstavbu nepodaří

zrychlitnaněmeckémúzemí, situ-
ace se pro českou přenosovou síť
bude zhoršovat a riziko blackoutu
bude stále častější.

JáDroMá buDouCnost sedmdesátiletý jaderný vědec Bertrand Barré
působí ve vědeckých institucích i ve státní jaderné korporaci areva. Říká, že
ústup od jádra se Německu prodraží. foto: ProfiMeDia

Z čeho se v Německu vyrábí
a bude vyrábět elektřina (v tWh)

kolik hodin v roce vyráběly jednotlivé zdroje v německu elektřinu
Maximální počet hodin je 8760, převážně větrné a sluneční elektrárny ale vyrábí, jen když fouká vítr
či svítí slunce. právě tyto nepravidelné dodávky nadměrně zatěžují přenosovou síť.
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