
Očekávaná renesance jádra nepfišla
Po roce 2ooo Vzrostly naděje Vkládané do jádra, V krizi však §padla poptáYká po onelgll l céna, objevily 5e dalšízdroje, Japonsko zasáhla tsunami a Německo zezelenalc

PRAHA Ohlašovaná renesance jaderné
e4ergie z počátku 21. století se
nekoná,

Drivodri je romou ně-
ko]ik: rostoucí kon-
kurencejin chzdro-
jri, jakojsoub idlico-
ry plyn a obnovitelná energie,
klesající poptávka po elekt ině,
kterou zavinila finanční krize,
a nehoda ve Fukušimě, která
zvedla ned věru k jádru a Němec-
ko dokonce dohnala k razantnímu
p echodu k zelené energii.

,,Yezméte v poíaz, že Německo je t etí
neivětší prrimyslově rryspělou ekonomi-
kou na světě. Pokud se mu poda í vyměnit
jadernou energii za obnovitelné zdroje,
které se stále vyvíjejí, a to i p i rrlstu ener-
getické spot ebykvtili rostoucímu prrimys-
lu, pak vznikne nov prrimyslov model,
noqi základ pro 2L století, Mohla by to
b t ewopská exportní revo]uce. Ajájsem
si jist, že to prijde," uvedl pro MF DNES p i
své páteční návštěvě Prahy p edseda Ev-
ropského parlamentu a němec\í sociáLlně-
demokratic\f politik Maltin Schulz.

P esto se v Ewopě stále 27 procent ener-
gie vyrábí z jádra a několik evropskly'ch
zemí staví nebo se chystá jadernou elek-
trárnu postavit. A ani Schulz si nedělá ilu-
ze, že v p íštich desítkách let tady jaderné
elektrárny nebudou,

Vyrábět energii z 1ádra je však v tuto
chvíli ekonomicky nerentabilní.

,,Z ekonomického pohledu jde o to, jest-
li zisky pokryjí všechny náklady, které ia-
derná energie nese, jestli se lryp]atí soukro-
m}ím investorrim. Av tuto chr,íli já v EU ne-
vidím jedinou jadernou elektrárnu stavě-
nou z čistě obchodních dťtvodti. o rene-
sanci nemriže jít, když jsou náklady vyso-
ké, ceny energie nízké a rizika v podobě
měnící se energetické politiky a obnovitel-
nych zdrojri nebo ceny na trhu jsou lyso-
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ká," lryjmenovává dtivody Georg
Zachmann, energeticlgí analltik z brusel-
ské nezávislé společnosti Bruegel v telefo-
nickém rozhovoru pro MF DNES. Pouka-
zuje na to, že nyrrí stavěné jaderné e]ektrár-
ny ve francouzském Flamanville nebo ve
Finsku se v,.y'znamně prodražují a stavba
se protahuje.

,,Ale podívejme se taky na Británii, která
chce stavět jadernou elektrárnu, a jediny
vážn, uchazeč - francouzská společnost
EDIj - ji nabízí postavit zacenu, p i níž by
vyrobená M\t h stála kolem 120 eur. To je
více než částka, jíž Německo podporuje vě-
trnou energii," zdiraz ruje Zachmann.

Kde se v Ev opě plánuií
nové jaderné elektrárny, aIe ještě se nestavějí

Bě|orusko 1 1200 2015

Bulharsko 1 l 000-1 200 2016
Česko 2 2400 neznámli,

Finsko 2 2 600-2 800 2016

Litva '] 
1 350 20]5

U Temelína se mluvilo o tom, že p i
ceně 90 eur za MWh by se stavba ještě ql-
platlla, dráž už nejspíše ne. ,,EDF odmítá
cenu snížit s ohledem na r,ysoká rizika
včetně politick ch. Čili bez něja\ich vlád-
ních záruk postrádá jaderná elektrárna ob-
chodní smysl," dodává Georg Zachmann,
kte4íje také členem Německé poradní sku-
pinypro Ukrajinu.

Právě spor mezi Ukrajinou a Ruskem
m že stočit pozornost kjádru, jenže peni
ze chybějí. ]akbude nakonecr,lpadat ener-
getická mapa Ewopy za l0 nebo 20 let?

,,Určitě budeme mít větší podíI obnovi-
teln ch zdrojri, zemníplynz dovozu, snad
i méně uhelnych zdrojri a pravdepodobné
steinli díl |aderné energie jako dnes. Ale
enelgeticl i trh nebo cena uhlí je nelrypoči-
tatelná a mrižu se zcela mylit. Scéná však
bude stát na mixu obnoviteln ch zdroj
a ply,rru," odhaduje Zachmann.

K podobnému závěru došel i politik
Schu]z, ,,Každá země si chce zachovat
enelgetickou suverenitu, a některé se pro-
to rydávají jinou cestou. Francouzsk pre-
zident lacques Chirac wrdil, že jaderná
enelgetika je jedinlim nástrojem k zacho-
vání klimatu. Chápu rowtěž Polsko, jehož
ekonomika je z více než 90 procent závislá
na uheln ch zdrojích. Nemrižeme čekat,
že se změní ze dne na den. V nejbližších
desetiletích se bude v E,"ropě energie stále
čerpaIz jádra, uhlí i obnoviteln ch zdro-
jri"' dodal p edseda europarlamentu.

Pokud se Německu poda í p ejít na ob-
novitelné zdroje p i klesajících nákladech,
pak se mriže stát modelorlím p íkladem
nejen v Elropě, ale pro celll svět.

,,Nejde o počet uhelnl,ch elektráren.
Vše závisí na tom, jestli Evropa dokáže sní-
žit rnirobu energie z obnoviteln ch zdroj
tak, aby se Číňantlm nevyplatilo brát ener-
gii z uhlí. Tam se rozhodne, jestli udržíme
klimatické změny pod kontrolou," uzaťel
analy,tik Zachmann. Kate ina Koubová
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Maďarsko
Nizozemsko
Polsko
Rumunsko
Tuíecko

2 2 400 podepsána smlouva, spuštění nejd íve 2023
1 1 000-1 600 nejasnli

neznámli 6 000 2019

2 1 44o neznám\i, spuštění nejd íve 2019

B 9 400 2015

Velká Británie 11 15 600 neznám , spuštění nejdríve 2023
PoZn,; * neibližši možn\i Začátek stavby prvního reaktoru Pramen; Wor d Nuclear Association


