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Jaderná energetika a Green Deal



Úvod

Dvě dramatické události měnící pohled na energetiku a smysl Green Dealu v Evropě:

1) Současná zima – odstavení jaderných bloků nejen v Německu, odstavení řady 

uhelných zdrojů a horší větrné počasí ukázaly jasně, že bez jaderné energie se 

cesta k nízkoemisnímu mixu nedá realizovat. Německá Energiewende bez 

vyřešené akumulace vede k intenzivnímu využívání zemního plynu a emisím 

skleníkových plynů (metanu z jeho těžby). Francie jasně ukázala možnost 

nízkoemisního mixu založeného na jaderných zdrojích a OZE, nyní se k rozvoji 

tohoto mixu a novým jaderným zdrojům vrací. 

2) Ruské napadení Ukrajiny – dramaticky zvýšilo nutnost energetické nezávislosti 

Evropy hlavně na ruských fosilních zdrojích. V Německu tak nejspíše padá 

Energiewende (bez plynu se neobejde). V celé Evropské unii nutnost zpomalení 

odstavování uhelných zdrojů a intenzivní práce k realizaci přechodu k jaderným a 

obnovitelným zdrojům

Reálné dopady – schválení jaderných zdrojů do taxonomie, schválení zemního plynu 

pro přechodné využívání, dramatické snížení dostupnosti zemního plynu a a zvýšení 

jeho ceny po událostech na Ukrajině. Řada států EU se rozhodla opět pro cestu k 

nízkým emisím kombinací jádra a OZE



Zdroje současné energetické krize v Evropě

1) Vypínání jaderných a fosilních zdrojů bez odpovídající náhrady

2) Nekontrolované a volatilní zvyšování ceny emisních povolenek

3) Přechod od uhlí k plynu → zvýšení nároků na množství plynu

4) Loňský rok byl méně větrný rok

5) Obnova ekonomiky po poklesu vlivem koronavirové epidemie

6) Spoléhání na plyn nejen u vytápění, ale i u výroby elektřiny – vysoká spotřeba plynu

7) Snížení těžby plynu v Evropě, snížení investic do těžby fosilních zdrojů, přechod ke  

krátkodobým smlouvám, invaze Ruska na Ukrajinu a odchod od jeho plynu



Ukázka bezvětrného období z konce minulého roku v Německu a Evropě

Ani maximalizace OZE 

realizovaná v Německu 

nevede v obecných 

přírodních podmínkách 

bez jádra k nízkým emisím 

CO2

Francie ukázala, že 

kombinace OZE a jádra 

nízké emise zajistí



Jádro    – 70,4 %

Vítr       - 6,9 %

Voda      - 12,0 %

Slunce    - 2,8 %

Biomasa – 0,6 %

Nízkoemisní zdroje – 92,8 %

Francie – rok 2021

Navíc i vytápění elektřinou



Jádro    – 13,1 %

Vítr       - 22,6 %

Voda      - 4,7 %

Slunce    - 9,8 %

Biomasa – 7,8 %

Nízkoemisní zdroje – 58,0 %

Německo – rok 2021

Vytápění fosilními palivy



Česká republika – rok 2021

Jádro    – 36,6 %

Vítr       - 0,8 %

Voda      - 4,7 %

Slunce    - 2,9 %

Biomasa – 3,2 %

Nízkoemisní zdroje – 48,2 %

Jaderné            30 TWh

Obnovitelné     10 TWh

Spotřeba 60 TWh



Dopady invaze Ruska na Ukrajinu

1) Nutnost budování silného průmyslu, ekonomiky a vědy – rozvinutá energetika

2) Třeba zajistit soběstačnost, stabilitu a bezpečnost v dodávkách energií

3) Extrémní závislost hlavně Německa (důsledek Energiewende) na ruském plynu

4) Nutnost přechodu k západním dodavatelům jaderného paliva (poměrně snadné)

5) Nutnost diversifikace dodavatelů ropy a plynu (hodně náročné)

6) Rozvoj schopnosti budovat jaderné i obnovitelné zdroje

7) Palivo u nás: Dukovany na 3 roky, Temelín na 2 roky, od roku 2025 Westinghouse a 

Framatom – jaderné zdroje i ruského designu nejsou problémem

8) Německá (nejen) závislost na ruském plynu je problém extrémní



Podmínky pro energetiku v České republice

1) Omezené možnosti pro využití obnovitelných zdrojů: voda téměř vyčerpána, biomasa 

konkuruje produkci potravin a ekologické funkci krajiny, vítr je hlavně v ekologicky 

cenných partiích (nemáme mořské pobřeží), z hlediska fotovoltaiky jsme ve vyšších 

geografických šířkách, máme vysokou hustotu osídlení

2) Nemáme zásoby plynu, ale máme zásoby uhlí (otázka dostupnosti?, limity?, skrývka?)

3) Máme velké zkušenosti s jadernou energetikou a vzdělanostní, technologické i 

průmyslové zázemí pro ni

4) Náš soused Německo instaluje obrovské výkony ve větru a fotovoltaice. Ve větrné a 

slunečné době budou přebytky elektřiny v regionu a v době bez větru a bez slunce 

naopak i dramatický nedostatek

Nelze energetice obětovat naši krajinu, zvláště, když se tím udržitelná a bezpečná 

nízkoemisní energetika nedosáhne



Taxonomie EU ve směru k jaderné energetice

Co reálně říká? 

1) Jaderné zdroje jsou udržitelné a v souladu s environmentálními cíli za splnění 

některých podmínek

2) Tyto podmínky se s našim poznáním mohou měnit, i proto se budou v budoucnu 

měnit. To je důvod pro existenci termínů zaručujících platnost současných 

podmínek. Například 2040 pro financování modernizace současných bloků II. 

generace a rok 2045 pro stavební povolení nových bloků III. generace.

3) Zmíněné termíny neznamenají konec podpory financování starých bloků II. 

generace a nových III. generace, pouze se mohou změnit podmínky (i zmírnit).

4) Tlak na maximální dostupnou úroveň bezpečnosti.

5) Tlak na snížení objemu vyhořelého paliva (recyklaci a uzavření palivového cyklu).

6) Rozpor s předchozím je v tlaku na rychlé vybudování trvalého úložiště 



Doporučení pro dlouhodobý vývoj energetiky

1) Zajistit co nejdelší dobu provozování současných bloků v Dukovanech

2) Maximálně urychlit tendr a dokončení bloku Dukovany 

3) Rychle přistoupit k přípravě výstavby a realizaci bloků Temelín 3 a 4 a Dukovany 6

4) Urychlit realizaci obnovitelných zdrojů v takové formě, aby byla efektivně zasazena 

do elektrické sítě, u nás půjde hlavně o fotovoltaiku v decentrální podobě s 

akumulací – využít potenciál transformace uhelných regionů

5) Maximálně využít současné možnosti akumulace a regulace a rozšiřovat je

6) Uhelné zdroje odstavovat jen tehdy, když bude jejich nízkoemisní náhrada (jak ve 

výrobě, tak v zajištění stability sítě

7) Maximálně diverzifikovat zdroje plynu a možnosti jeho skladování



Aktualizovaná státní energetická koncepce (z roku 2015)

Schválení aktualizace Státní energetické koncepce – 18. května 2015 

Základní téze:

1) Postupné odstoupení od využívání fosilních paliv

2) Přechod k využívání nízkoemisních zdrojů (jaderných a obnovitelných)

3) Jaderné – velké, obnovitelné – decentralizované – inteligentní sítě

4) Maximalizace využití úspor a zvyšování efektivity

Co je třeba udělat pro realizaci této koncepce?

1) Nutnost nalezení způsobu financování nízkoemisních zdrojů

2) Nalezení široké a stabilní podpory pro SEK (rozumět problematice)

Rok 2040 výroba elektřiny: 46 až 58 % jaderná energetika, z 18 až 25 % obnovitelné 

zdroje, z 11 až 21 % uhlí a zemní plyn z 5 až 15 %.


