
Zásadní otázkou pro aktualizaci státní
energetické koncepce je, čím nahra-
díme uhlí, jehož zásoby začínají
docházet, říká RNDr. Vladimír Wagner,
CSc.

Čím se zabývala Nezávislá energetická
komise II (NEK II), jíž jste byl členem?

Naším úkolem byla pomoc při aktualizaci
státní energetické koncepce (SEK). Česká
republika tuto koncepci má, ale vždy po něko-
lika letech by se měla aktualizovat. Pro aktua-
lizaci v roce 2008 byla vytvořena tzv. Pačeso-
va komise, která připravila nějaká doporuče-
ní, ale vlivem nestabilní politické situace
aktualizace přijata nebyla. Nyní se tedy jed-
nalo o jakýsi druhý pokus, který ovšem zatím
dopadl podobně jako ten předchozí. Vláda
skončila, a tím se opět oddálilo i přijetí aktua-
lizace SEK. Jak k vypracované variantě při-
stoupí nová vláda vzešlá z voleb, a jestli pro-
ces jejího schvalování dokončí, nebo začne
znovu od začátku, je otevřenou záležitostí. 

Dospěli jste k nějakým závěrům?
Naše doporučení vycházela z geologických,

geografických i dalších podmínek v Česku
a jeho okolí. Uhlí jako jedna z hlavních domá-
cích energetických surovin dochází, a i kdyby
se šlo za limity, za několik desetiletí už prostě
nebude. Potenciál vodních zdrojů u nás je už
z velké míry využit a těžko se dá čekat, že by
se objevil nějaký zásadní nový. Je jen mini-
mum možností, které nejsou diskutabilní už

jenom z ekologického hlediska. Větrná mapa
je u nás také relativně chudá, a ty nejlepší par-
tie se navíc nacházejí v oblastech, kde výstav-
ba větrníků vyvolává značné ekologické otaz-
níky. Co se týče solárních elektráren, limituje
nás poloha v mírném pásu. Rovněž možnosti
výroby elektřiny z biomasy jsou omezené,
pokud nemá konkurovat produkci potravin.
Zdroje větrné, solární a založené na biomase
jsou tedy vhodné jako malé decentralizované
jednotky využívající příhodné podmínky dané-
ho místa.

Větrné a solární zdroje ještě k tomu vyrábě-
jí pouze za vhodných povětrnostních podmí-
nek. Dokud nebudeme umět elektřinu dosta-
tečně efektivně skladovat, nemůžeme jimi
nahradit stabilní zdroje, i kdybychom dosáhli
stejného výkonu.

Z uvedeného vyplývá, že pro nahrazení
docházejícího uhlí máme v Česku v podstatě
jen dvě možnosti. Jádro nebo plyn.

Plyn se dováží a v Evropě, tedy i u nás,
zůstane dlouhou dobu asi relativně drahý.
Nelze předpokládat, že by se tu v dohledné
době začal masivně těžit břidličný plyn, který
by srazil ceny výrazně dolů. A i kdyby americ-
kého břidličného plynu bylo hodně, bude mít
zajištěný odbyt v Japonsku, které se nyní
zaměřuje na paroplynové elektrárny, a v dal-
ších velkých asijských zemích. Pro Evropu to
tedy nebude příliš silný impuls pro zlevnění.
Na plyn proto nelze spoléhat. Kdyby se
nahradila velká část uhlí plynem, mělo by to
nejspíš drastický dopad na ceny elektřiny. Pro
náhradu uhlí nám tedy zůstává jen to jádro,
vhodně doplněné plynem a obnovitelnými
zdroji.

Elektřinu ale přece vyvážíme. Kdybychom
přestali exportovat, nebude potřeba tolik
vyrábět...

Naše vývozy většinou slouží k vykrytí obno-
vitelných zdrojů v Německu v časech, kdy
kvůli špatnému počasí nemohou vyrábět.
Když tuto elektřinu nedodáme my, bude se
muset stejně získat někde jinde. A to se pořád
bavíme pouze o současné situaci. V relativně
krátké době však u nás skutečně dojde uhlí
a zhruba od roku 2025 by se měly začít odsta-
vovat staré uhelné elektrárny. Jestliže včas

Palivový mix musí být vyvážený
nezajistíme jiné zdroje, co pak budeme dělat?

Ano, může se stát, když se Temelín dostaví
dříve, bude nějakou dobu vyrábět na vývoz.
Ale pak bude elektrická energie potřeba
doma. A stavět velkou elektrárnu na poslední
chvíli není možné.

Co otázka bezpečnosti jaderné energie?
Pochopitelně, každý zdroj má svá rizika.

Nikdo nezaručí, že nikdy nedojde k nějaké
další jaderné havárii. Ale rizika se musí srov-
návat.

Velká havárie na energetických jaderných
zařízeních s následky na lidských životech
a dramatickými dopady na okolní životní pro-
středí byla v podstatě jen jedna: Černobyl. Při
havárii ve Fukušimě sice nastala dramatická
kontaminace okolí, ale k obětem na životech
nedošlo. Naproti tomu třeba k protržení či
přetečení vodních přehrad dochází relativně
často a lidských obětí si tyto události vyžáda-
ly mnohem více. Jen se o nich tolik nemluví
a málokdo si dá tu práci, aby sečetl všechny
oběti a vzájemně je porovnal. Je to podobné,
jako když se lidé bojí létat v letadle. Popisy
leteckých katastrof v médiích vypadají hroz-
ně, ale při srovnání s automobilovou dopra-
vou je ta letecká daleko bezpečnější. Zrovna
tak je to s jadernou energetikou.

Ale dostavba Temelína přece nevychází
dobře ani finančně...

To jsou opět legendy, které vznikají, když si
lidé řeknou, že nový blok v Temelíně vyjde na
200 až 300 miliard korun. To je obrovská
částka. Jenže problém je, že už ji nepřepočí-
tají na vyrobenou elektřinu.

Jen pro srovnání: V Německu byl nedávno
spuštěn jeden z největších větrných moř-
ských parků na světě BARD Offshore. Má
výkon 400 MW, stojí v Severním moři v hloub-
ce 40 m a jeho budování provázely stejné
problémy jako jakékoliv jiné velké energetické
stavby včetně jaderných elektráren. Cena se
neustále šplhala vzhůru a nakonec se zasta-
vila nad hranicí 2 mld. Euro. Park se nachází
v ideálních podmínkách, takže má fantastický
koeficient využití 46 procent. Větrníky u nás
mají tento koeficient mezi 10 až 20 procenty.
Normálně dosažitelný koeficient pro dobře

pracující jaderné elektrárny je ovšem i 90 pro-
cent. Když tedy přepočteme investované
náklady na 2000 MW, na které má být pře-
stavěn Temelín, a vše vynásobíme dvěma,
abychom srovnali koeficient využití, vyjde
nám, že cena větrného parku s výkonem
shodným s novým Temelínem, by byla zhruba
510 mld. Kč. A to nepočítáme, že životnost
jaderné elektrárny bude proti větrníkům
nejméně dvojnásobná. Provozní náklady
obou jsou přitom vzhledem k drsnému pro-
středí, kde se větrný park nachází, a jeho roz-
sahu, srovnatelné. 

Ekonomický problém energetických staveb
současné doby je, že cena silové elektřiny je
nyní úplně mimo realitu. Hrozně ji deformují
dotace do obnovitelných zdrojů. Momentálně je
cena silové elektřiny asi 1 Kč. To je taková hod-
nota, že ať by se řešila jaderná, plynová, uhel-
ná či jakákoliv jiná elektrárna, bez dotací se její
výstavba prostě nevyplatí. Soukromé investice
proto míří pouze do dotovaných zdrojů.

Pomáhají ty dotace alespoň k tomu, že
výroba elektřiny se stává ekologičtější?

Opět si pomůžu porovnáním s Německem.
Tam v roce 2000 vyhlásili tzv. Energiewende.
Ta, kromě odstavení jaderných elektráren, což
bylo její hlavní prioritou, měla vést k „zelené
revoluci“. Vedle budování větrných a fotovol-
taických elektráren začali nahrazovat uhelné
plynovými. Před dvěma lety po havárii ve
Fukušimě nastala první velká vlna odstavová-
ní jaderných elektráren. A jaká je situace
dnes? Fosilní zdroje musely obnovitelným
pomoci při nahrazení jaderných. Cenové
důvody zastavily zvyšování podílu plynu,
a naopak podíl uhlí opět roste na úkor plynu
a podle předběžných údajů z letošního roku
nyní tvoří v celkovém palivovém mixu přes 

50 %, což je stejně jako před třinácti lety. Při-
tom dotace na obnovitelné zdroje v ceně elek-
třiny jsou v Německu v přepočtu na jednoho
obyvatele zhruba o 50 % vyšší než u nás.

V České republice jsme v roce 2000 měli
podíl uhlí na výrobě elektřiny přes 70 %
a letos jsme se podle předběžných údajů
dostali poprvé v historii pod 50 %. A snižuje
se i spotřeba uhlí v absolutní hodnotě. Hlavní
zásluhu na tom má spuštění Temelína a zvý-
šení výkonu Dukovan, o další procentní body
se zasloužily obnovitelné zdroje. 

Jak dalece jste se v komisi zabývali tep-
lárenstvím?

V teplárenství nejsou rozpory mezi koncep-
cemi tak velké. Doporučovali jsme na jedné
straně podpořit úsporná opatření, například
zateplování, ale tak, aby to bylo rozumné
a efektivní. 

Dalším směrem je rozvoj decentralizova-
ných jednotek a využití místních zdrojů, ať už
slunečního ohřevu, tepelných čerpadel a dal-
ších technologií optimálně zasazených do
lokálních podmínek. Část uhlí by se určitě
dala nahradit spalováním odpadu, který nelze
třídit. Také je třeba snažit se využít teplo, kte-
ré se produkuje při výrobě elektřiny. Vše se
ovšem musí dobře vyvážit, aby to bylo efek-
tivní a dávalo to smysl. Tak, aby i centrální
zásobování teplem, ve kterém máme dlouho-
letou tradici, bylo optimálně nastavené
a cenově přijatelné.

Obecně lze říct, že celkově v energetice by
palivový mix měl být postaven tak, aby nebyl
závislý na jediném palivu. To dává celému
systému mnohem větší stabilitu a schopnost
pružněji reagovat na změny. Určitě není dob-
ré mít jen jedno jablíčko v košíčku.

Děkuji za rozhovor. Pavel Černý
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ROZHOVOR

RNDr. V ladimír W agner, CSc.

Po sedmi letech se konalo ve dnech 11. až 15. září v Praze na slalomářském
kanálu v Troji mistrovství světa ve vodním slalomu. Sešli se na něm ti nejlepší
z nejlepších. To, že mezi ně stále patří i naši závodníci, potvrdili svými výkony,
když nasbírali celkem šest medailí. Tři zlaté a tři stříbrné se staly skvělým dárkem
k jubileu Českého svazu kanoistiky, který byl založen před sto lety.

Ještě v červnu se po rozsáhlých povodních
hledala odpověď na otázku, zda v Praze
šampionát vůbec bude, protože pod velkou
vodou se ocitla trať i loděnice a nikdo netušil,
v jakém budou stavu, až voda opadne.

Na slalomové trati došlo ke zohýbání slou-
pů pro brankový systém stržení osazení lan

Pražská teplárenská byla přitom

Pražská teplárenská je od roku 2009 part-
nerem Světových pohárů ve vodním slalomu
konaných v Praze letos se však jednalo

Světová slalomářská špička v Troji
PODPORUJEME
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