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V Bratislave sa 4. a 5. júna 2018
konalo 13. Európske jadrové fórum,
na ktorom zišli podporovatelia
aj kritici jadrovej energie.
Venovalo sa témam budovania jadrovej
expertízy a inováciám v jadrovej energetike,
v kuloároch sa však diskutovalo aj o jej
bezpečnosti, financovaní a spolupráci
na európskej úrovni.
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Šéf európskej jadrovej lobby:

Obnoviteľné zdroje majú
skryté náklady
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Šéf Foratomu Yves Desbazeille [euractiv.sk]
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V

šetky náklady na posilnenie
sietí, záložných systémov a skladovania energie sa v nákladoch
na nový obnoviteľný zdroj zvyčajne nezohľadňujú, tvrdí šéf Foratomu YVES
DESBAZEILLE.
Francúz Yves Desbazeille je generálnym riaditeľom hlavného európskeho
združenia pre jadrovú energiu Foratom
od augusta 2017. V minulosti pracoval na
expertných a manažérskych pozíciách
v Electricité de France (EDF), naposledy
ako jej zástupca v Bruseli. Do Bratislavy
pricestoval na 13. Európske jadrové fórum,
ktoré sa konalo 4. a 5. júna 2018.
Váš predchodca na poste šéfa Foratomu v rozhovore pre euractiv.sk pred
dvoma rokmi povedal, že získať si verejnú mienku je pre jadrovú energetiku „ľahká výzva.“ Jean-Pol Poncelet
tvrdil, že „to najlepšie, čo môžeme
spraviť, je vybudovať reaktory načas
a v rámci rozpočtu.“ Darí sa dnes jadrovej energii získavať späť dôveru verejnosti?
Keď sa pýtate tak jednoducho, tak
nie, ešte tam nie sme. Ale v skutočnosti
to závisí od konkrétnej krajiny. Na jednej strane máme krajiny ako Slovensko
a Spojené kráľovstvo, na druhej Rakúsko a Nemecko. Odlišné perspektívy
sa odvíjajú od dávnej alebo nedávnej
histórie. Čo sa týka verejnej mienky,
ťažko možno zovšeobecňovať.
Ale súhlasíte s tým, že jadrová energia má v Európe vo všeobecnosti
problém s verejnou mienkou?
To nemôžem poprieť. Často je problémom nedostatok informácií. Nedávny prieskum verejnej mienky vo Francúzsku sa ľudí pýtal, či je pre boj proti
klimatickým zmenám dôležité skoncovať s výrobou atómovej energie. Sedemdesiat percent respondentov odpovedalo, že jadrové reaktory by sa mali
urýchlene vypnúť, aby sa zachránila
planéta. Správnou odpoveďou je pritom
presný opak.
Vy si teda nemyslíte, že problémom je
predražovanie a predlžovanie výstavby nových reaktorov?
Záleží, na ktorú časť sveta sa pýtate.

Môžeme hovoriť napríklad o fínskom
Olkiluote. Mešká 10 rokov, rozpočet
sa zdvojnásobil.
Olkiluoto a francúzsky Flamanville
(na oboch miestach stavia francúzska
firma EDF reaktor III. generácie EPR
– pozn. red.) sú dva známe projekty,
ale nie celý príbeh. Novšie projekty
v Spojených arabských emirátoch alebo v Číne postupujú viac-menej podľa
plánu. Zvyšovanie výdavkov a predlžovanie výstavby nových reaktorov sa
nedeje po celom svete.
Ale vy pôsobíte v Európe, v minulosti
ste pracovali v EDF. EPR má byť špičkovou francúzskou technológiou,
ktorá sa aj vyváža. Olkiluoto a Flamanville mali byť svetlými príkladmi
jej využitia.
Musíme urobiť veľký pokrok v rozpočtovej a projektovej kontrole. To je
jasné. Do úvahy však treba vziať aj to, že
ide o prvé projekty tohto typu, o nový
technický dizajn. V mnohých otázkach
bolo treba začať od nuly. Navyše platí,
že dodávateľský reťazec má tendenciu
prichádzať o zručnosti, ak prestane dodávať a vyrábať. Je pravda, že Olkiluoto
a Flamanville nenaplnili očakávania
jadrového priemyslu, pokiaľ ide o rozpočet a plánovanie. Stále však verím,
že dokážeme urobiť veľký pokrok. Na
týchto projektoch sa môžeme veľa naučiť. Množstvo vecí, ktoré sa urobili
v Olkiluote a Flamanville, sa už nikdy
nesmú zopakovať.
Hovoríme o nových blokoch, ale
v Európe máme obrovskú flotilu existujúcich reaktorov. Je veľmi dôležité,
aby sme týchto 126 reaktorov udržali
v prevádzke tak dlho, ako je to len možné. Vyrábajú relatívne lacnú elektrinu.
Ak bude údržba a modernizácia dostatočná, môžu fungovať veľmi dlho.
Aj na toto by sa mal jadrový priemysel
sústrediť.

celý dodávateľský reťazec s firmami
rôznej veľkosti s mnohými rozličnými
zručnosťami. Tieto zručnosti si musíme udržať. A preto musíme udržovať čo
najdlhšie existujúcu flotilu reaktorov
aj pripravovať nové projekty. Potrebujeme oboje.
Malo by sa pre predĺženie životnosti
reaktorov vykonávať posudzovanie
vplyvu na životné prostredie (EIA)?
Nerozumiem, prečo by sme potrebovali ďalšie EIA. Ide predsa o rovnaké elektrárne. Navyše, podľa smernice
o jadrovej bezpečnosti z roku 2014 sa
musia prevádzkovatelia zaviazať garantovať a zvyšovať bezpečnosť po celý
čas. Inštalujú sa nové systémy, ktoré
napríklad zohľadňujú skúsenosť z Fukušimy (jadrová katastrofa v Japonsku
z roku 2011, ktorá nasledovala po cunami – pozn. red.).
Ale ak je všetko bezpečné, prečo je
EIA problém? Možno by vám pomohlo získať si väčšiu dôveru verejnosti.
Z technického hľadiska platí, že ak
prebieha vhodná údržba a modernizácia jadrovej elektrárne – a zvyčajne prebieha –, potom je bezpečnejšia dnes ako
v čase uvedenia do prevádzky pred 20 či
40 rokmi. V Európe to platí.
Ale je aj staršia.
Je staršia. Ale je to ako so storočným
mostom, ktorý je dostatočne udržiavaný a vy máte v neho dôveru, pretože je
pod plným dohľadom dozorných úradov. V prípade reaktorov máme dozorné úrady pre jadrovú bezpečnosť, ktoré sú zvyčajne nezávislé od politickej
moci. Ak oni povedia, že elektráreň je
bezpečná, neexistuje dôvod ju spochybňovať.

Je z vášho pohľadu dôležitejšie sústrediť sa na udržanie existujúcich
reaktorov ako na stavbu nových?

Porovnanie s mostom je pritiahnuté
za vlasy. V prípade nehody na moste
môžu zomrieť ľudia, ale jadrová nehoda môže mať oveľa väčší dosah –
v našom regióne sme to už zažili.

Nechcem povedať, či je dôležitejšie
jedno alebo druhé. Chcem povedať, že
máme obrovský priemysel s 800 tisíc
pracovnými miestami (v Európskej
únii), ktorý pokrýva celý palivový cyklus od výroby až po zadnú časť. Máme
asi 34 výskumných reaktorov. Máme

Dobre, vezmite si veľké priehrady
a veľké mestá, ktoré sú dole po prúde.
Ak sa priehrady roztrhnú, určite zomrú tisícky ľudí. Ľudia musia mať istotu,
že betón vydrží. Porovnanie s jadrom
má samozrejme svoje limity, ale logika
je rovnaká: existuje regulátor pre bez-
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pečnosť, ktorý dohliada na dostatočnú
údržbu zariadenia. Je to otázka dôvery.
Takže nesúhlasíte s tým, aby predĺženie životnosti reaktorov prechádzalo cez EIA.
Ak sa nestavia úplne nový jadrový
reaktor, nevidím v novom EIA zmysel.
Vrátim sa k novým jadrovým projektom, ktorých máme v tomto regióne
niekoľ ko. Poľsko sa ho však rozhodlo
zastaviť a uprednostnilo veterné
elektrárne na mori. Je jadrová energia v porovnaní s obnoviteľnými
zdrojmi konkurencieschopná?
V prípade nových reaktorov sa
ceny líšia v závislosti od dodávateľa,
od finančných podmienok a od toho,
s akou energiou jadro porovnávate.
Dnes majú obnoviteľné zdroje tendenciu byť lacnejšími…
Hovoríte o celkových nákladoch na
výrobu elektriny LCOE (levelized
costs of electricity, ktoré pokrývajú
kapitálové aj prevádzkové náklady)?
Áno. Ale LCOE vám nepovedia
všetko, je to len časť nákladov. Ide len
o elektrinu vyrobenú v jedinej elektrárni, veternej alebo jadrovej. V prípade
obnoviteľných zdrojov treba zohľadniť
aj iné náklady. V Nemecku bolo treba
vybudovať mnoho prepojení, pre ktoré
bolo zložité získať súhlas verejnosti.
Týka sa to vnútronemeckých prepojení, ale ľudia zo Slovenských elektrární
by vám povedali, že veľa elektriny zo
severného Nemecka musí prejsť cez
hranicu, aby sa dostalo do nemeckých
regiónov, ktoré ju potrebujú. Všetky
náklady na posilnenie sietí, záložných
systémov a skladovania energie sa
v nákladoch na nový obnoviteľný zdroj
zvyčajne nezohľadňujú.
Aj pre novú jadrovú elektráreň potrebujete novú infraštruktúru.
V podstate nie. Ak staviate na mieste, kde už elektráreň stojí…
... tieto dodatočné náklady sú vo
všeobecnosti v Európe tak vysoké,
že zvyšujú celkové náklady obnoviteľných zdrojov nad úroveň jadrovej
energie?
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Presne tak. Sú oveľa vyššie, ako sa
hovorí. Mali by sme sledovať trhovú
hodnotu obnoviteľných zdrojov. Tá sa
časom, s čoraz vyššou kapacitou znižuje. Prečo? Jednotlivé zdroje sa navzájom
kanibalizujú. Napríklad keď v severnom Nemecku fúka silný vietor, veľkoobchodná cena sa veľmi rýchlo dostane
na nulu či dokonca do záporných hodnôt. S tým sa dnes nedá nič urobiť.
Ako si teda vysvetľujete rozhodnutie
poľskej vlády?
Poľská vláda ešte neurobila konečné rozhodnutie. V konečnom dôsledku
bude Poľsko potrebovať oboje.
O jadrovej elektrárni v Poľsku sa už
hovorí veľmi dlho, ale zatiaľ sa plány
nepohli dopredu.
Nemôžem hovoriť za poľskú vládu.
Osobne si myslím, že čoskoro prijme
rozhodnutie. Dúfam, že bude v prospech jadrovej energie, ale nebude
mi prekážať, ak sa vládne rozhodne
pokročiť s veternými elektrárňami
na mori. Dnes je Poľsko na 80 percent
závislé na uhlí a raz sa ho bude musieť
zbaviť. Bude musieť uplatniť všetky
nízkouhlíkové riešenia, nie jedno na
úkor druhého. Bude potrebovať všetko.
Je Foratom za reformu zmluvy o Euratome, o ktorej sa diskutuje v Bruseli?
Čakáme, s čím Európska komisia
príde, ak s niečím príde. V tejto chvíli
nemám poňatia, na čom pracuje.
Ak sa bude Euratom reformovať, aký
záujem bude sledovať Foratom?
Zmluva o Euratome zohrala a zohráva užitočnú úlohu v budovaní regulačného rámca pre prevádzkovú
bezpečnosť či narábanie s palivom.
V žiadnom prípade nemôžeme povedať, že Euratom nedosiahol svoje
výsledky. Naopak, môžeme zablahoželať zakladateľom Európskej únie, že
boli dosť múdri na to, aby dali dokopy
túto zmluvu. Jadrová politika má veľa
aspektov vrátane nešírenia jadrových
zbraní a táto zmluva je veľmi silná.
Tvrdíte teda, že Euratom nepotrebuje reformu?
Neviem, prečo by sme ho museli
meniť.

Napríklad pre uľahčenie štátnej pomoci pre jadrové zdroje.
Nemôžem komentovať budúce rozhodnutie z pohľadu našich členov, ktorí budujú elektrárne, alebo členských
štátov. Ale Foratom môže podčiarknuť,
čo dokázal Euratom v minulosti, ako aj
problém dnešného trhu s elektrinou.
Zvyčajne sú totiž veľkoobchodné ceny
príliš nízke na povzbudenie akýchkoľvek investícií do plynu, jadra, čohokoľvek. To platí aj pre ceny v Systéme EÚ
pre obchodovanie s emisnými kvótami (ETS). Tie sú samozrejme vyššie ako
pred dvoma rokmi, stále sú však príliš
nízke. Napríklad pre to, aby nastal presun výroby elektriny od uhlia na zemný plyn – o nových investíciách ani
nehovorím – treba vraj cenu uhlíku 30
eur za tonu. To je spodná hranica aj pre
nás. Je ťažké zovšeobecňovať, ale bol by
to dobrý začiatok.
Je pre vás riešením vyššia štátna
pomoc?
Nemáme záujem o štátnu pomoc
samu o sebe. Investície do nových jadrových elektrární sú na desaťročia dopredu. Investori potrebujú záruky, že
sa im investícia vráti – vďaka veľkoobchodným cenám elektriny či cene uhlíka. Nejako tie záruky treba poskytnúť.
Ste spokojný s tým, ako napredujú
projekty dlhodobých úložísk zhoreného jadrového paliva vo Francúzsku alebo vo Fínsku?
Pokrok vo Fínsku je dostatočný. Vo
Francúzsku stále diskutuje o projekte
Cigéo, vo Švédsku sa vedú diskusie na
vysokej politickej úrovni, ale má dobrý
projekt. Dôležité je, aby sa vlády členských krajín zaviazali, že budú riešiť
tému dlhodobých úložísk, nech to znamená čokoľvek.
Slovenská Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť a česká Správa úložišť radioaktivních odpadů podpísali memoradum o porozumení. Mali by krajiny
v Európe budovať spoločné úložiská?
Určite by bolo dobré, keby viac krajín
zdieľalo jedno úložisko. Nemá zmysel,
aby si každá krajina stavala vlastné. Ale
nikoho k tomu nemôžeme prinútiť. Musí
to prijať verejná mienka. Čokoľvek môžeme dosiahnuť len na báze dobrovoľnosti
a silných zmlúv medzi krajinami. n
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Nemecká europoslankyňa:

Jadro je príliš drahé
a rizikové, aby pomohlo klíme
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Europoslankyňa za Zelených Rebecca Harmsová [EP]

T

vrdenie, že nové obnoviteľné
zdroje sú drahšie ako nové jadrové reaktory, je klamstvo, hovorí REBECCA HARMSOVÁ.
Rebecca Harmsová je od roku 2004
nemeckou europoslankyňou za Zelených.
V súčasnom volebnom období je členkou

výboru pre priemysel, výskum a energetiku. V rokoch 2010 – 2016 predsedala
frakcii Zelených v Európskom parlamente. V minulosti sa zapájala do protestov
proti zariadeniu na jadrový odpad Gorleben vo svojom domovskom regióne Wendland. Do Bratislavy pricestovala na 13.
Európske jadrové fórum, ktoré sa konalo
4. a 5. júna 2018.

Boli ste protijadrovou aktivistkou, kedysi ste šéfovali frakcii Zelených v Európskom parlamente. Nebudú vám
kolegovia vyčítať, že ste sa zúčastnili
na Európskom jadrovom fóre (ENEF)?
Ako členka Európskeho parlamentu som patrila k tým, ktorí presadzovali
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otvorenie ENEF zeleným politikom
a mimovládnym organizáciám. Nie
som za to, aby sme zostali sedieť v našich vlastných názorových bublinách
a presadzovali naše záujmy z týchto
bublín. ENEF sa zdal byť príležitosťou
prispieť k lepšej a hlbšej názorovej výmene v krajinách Európskej únie a dosiahnuť väčšie porozumenie pre dianie
v našich spoločnostiach.
Teraz si tým už nie som taká istá.
Pri otvorení konferencie mi veľmi chýbal aspoň jeden hlas, ktorý by vyjadril
čo i len najmenšiu pochybnosť o jadrovej energii. (ENEF otvorili slovenský
premiér, český minister priemyslu
a obchodu, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu a podpredseda energetického výboru Európskeho parlamentu – pozn. red.)
Slovenský premiér Peter Pellegrini
(Smer-SD) kritizoval Slovenské elektrárne za omeškanie výstavby nových
jadrových blokov v Mochovciach.
Ale toto nie je témou diskusií
v mnohých európskych krajinách
Únie. V mnohých krajinách Únie – Slovensko a Česko sú možno výnimkou
– väčšina občanov pochybuje o tom,
že jadrový priemysel dokáže prispieť
k udržateľnej a bezpečnej výrobe energie. Je to tak od Černobyľu a negatívne
názory sa ešte viac prehĺbili po nehode vo Fukušime. Ešte aj vo Francúzsku (ktoré má najvyšší podiel jadrovej
energie v elektrickom mixe – pozn.
red.) väčšina občanov z dlhodobého
hľadiska pochybuje o jadre. Tvrdia,
že krajina nedokáže nájsť udržateľné
a bezpečné riešenie pre jadrový odpad.
Šéf Foratomu Yves Desbazeille tvrdí,
že ľudia nemajú dostatok informácií
o výhodách jadrovej energie, napríklad v boji proti globálnemu otepľovaniu.
Jadrová energia je príliš drahá
a príliš riziková, aby prispela k boju
proti globálnemu otepľovaniu. Výrobu energie šetrnú ku klíme, ako aj riadenie výroby a spotreby energie musíme prispôsobiť oveľa rýchlejšie, ako to
dokáže jadrová energia.
Čo konkrétne máte na mysli pod riadením spotreby a výroby energie?
Energetická efektívnosť a energetické úspory sú rovnako dôležité vo
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všetkých sektoroch – nielen elektroenergetickom – ako príspevok obnoviteľných zdrojov.
Áno, ale v krajinách ako napríklad
Poľsko musíme nájsť náhradu za
uhlie.
Mnoho krajín už má svoju stratégiu pre útlm uhlia. Z môjho pohľadu je
najpokrokovejšie Švédsko, dobieha ho
Dánsko. Nemecko zriadilo novú komisiu, aby sa rozhodlo ako utlmiť uhlie.
A to je najlepší príklad aj pre Poľsko.
Švédsko má predsa jadrové elektrárne a patrí medzi šampiónov
v riešeniach pre jadrový odpad.
Áno, ale teraz urobilo rozhodnutia v prospech obnoviteľných zdrojov
energie. V súvislosti s náhradou uhlia
uvažuje aj o biomase. Jeho rozhodnutie ide jednoznačne proti atómovej
energii. O ekonomickej stránke jadra
existuje veľa pochybností.
Aj samotný jadrový priemysel kritizuje projekty vo fínskom Olkiluote a francúzskom Flamanville, kde
majú vyrásť nové reaktory s francúzskou technológiou.
V Olkiluote a vo Flamanville, kde
majú byť EPR, reaktory tretej generácie, trpia mnohými problémami vo
všetkých fázach vrátane obrovského
navyšovania výdavkov. Švédi sú príliš
rozumní, aby sa vydali touto cestou.
Jadroví lobisti v súvislosti s Nemeckom pripomínajú, že obnoviteľné
zdroje energie tam nahrádzajú výrobu z jadra a nie z uhlia. A nemecké emisie sú v posledných rokoch
vyrovnané, ak nestúpajú. Dôvodom
je útlm jadrovej energie.
Emisie stúpali, pretože niektoré
nemecké regióny podporovali uhlie
a zvlášť hnedé uhlie. Dôvodom bol
veľký vplyv priemyslu a odborov v
politike. V Nemecku sme stratili vyše
100 tisíc pracovných miest vo fotovoltaickom priemysle. To nikoho nezaujímalo, ale o niekoľko tisíc pracovných
miest v uhoľnom sektore sa bojuje ako
o život.
Povedali ste, že nové atómky sú
drahé. Ich obhajcovia tvrdia, že
obnoviteľné zdroje majú skryté ná-

klady. Cena elektriny z nich môže
byť nižšia, vyžadujú však dodatočnú infraštruktúru pre distribúciu
a prenos elektriny, záložné zdroje
a manažment riadenia.
Do sietí treba investovať z času na
čas tak či onak. Otázkou je, ako to urobíme. Je nesprávne tvrdiť, že v Poľsku
alebo v ďalších krajinách, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004, nie sú potrebné investície do infraštruktúry. A ak
už musíte investovať do infraštruktúry, musíte sa rozhodnúť pre výrobu
energie, ktorá je udržateľná a orientovaná do budúcnosti. Jadrová energia
to podľa mňa nie je.
Ak započítame všetky náklady, sú
podľa vás nové obnoviteľné zdroje
drahšie ako nové jadrové reaktory?
Nie, to je lož jadrového priemyslu.
Veľmi dobre vie, že to nie je pravda.
Britský projekt Hinkley Point C (s
francúzskou technológiou) a Páks II (s
ruskou technológiou) práve posudzuje
Súdny dvor EÚ na základe sťažností
vlád Rakúska a Luxemburska. Priama
finančná pomoc a štátne záruky pre
pôžičky sú tak strašne vysoké, že treba
overiť, či sú v súlade s trhovými pravidlami v EÚ.
Bojím sa, že v konečnom dôsledku
bude použitá zmluva o Euratome ako
argument, prečo nemusí jadro na trhu
s energiami súťažiť. Súčasné znenie
hovorí, že podpora jadrovej energie je
spoločný a záväzný cieľ. Výsledkom by
bolo, že napriek obrovským nákladom
a neuveriteľne vysokým cenám vyrobenej elektriny bude jadrová energia
umelo udržovaná na trhu. Garantovaná cena elektriny z budúcej elektrárne
Hinkley Point C je vyššia ako priemerná cena, ktorú už dnes platíme z veterných elektrární na európskej pevnine.
A to nehovorím o veľkých námorných
veterných parkoch, ktoré sa v Nemecku postavia.
Tvrdia, že Hinkley Point C vstúpi
do prevádzky v roku 2025. Ja to považujem za neuveriteľný vtip. Podľa mňa
to nebude pred rokom 2030.
Prečo?
Máme už skúsenosti z podobných
projektov – Olkiluoto a Flamanville.
Sú to prvé reaktory typu EPR.
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A toto je tretí reaktor typu EPR. Finančný riaditeľ Electricité de France
(EDF) povedal niečo v tom zmysle, že
investícia do EPR v Hinkley Point C je
posledný klinec do rakvy EDF. Musel
zo svojho postu odísť. Je to najdrahší
jadrový projekt v histórii.
Už dnes vieme, že záväzky, ktoré
Európska únia urobila smerom
k Parížskej dohode o klíme – a to nehovorím o iných regiónoch a krajinách – nebudú stačiť na splnenie jej
cieľov. Môže k nemu prispieť jadrová energia ako zdroj veľ kého množstva nízkouhlíkovej elektriny?
Keby sme investovali peniaze, ktoré sa minuli na pomoc Areve a EDF
(francúzske jadrové koncerny, ktoré
stavajú atómky doma aj v zahraničí –
pozn. red.), aby prežili o trochu dlhšie,
do udržateľných technológií šetrných
ku klíme, bol by to oveľa lepší príspevok. Posledný Ilustratívny jadrový
program (PINC z roku 2016) z dielne
Európskej komisie vidí jediný príspevok jadrovej energie ku klimatickým
cieľom v predlžovaní života už tak veľmi starej jadrovej flotily.
Malo by predĺženie života atómiek
podliehať posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie (EIA)?

Jednoznačne. Pozrite sa na reaktor
v belgickom Tihange. V nádobe reaktora našli trhliny. Keby sa o nich vedelo
v čase schvaľovania, pred spustením
do prevádzky, nebol by schválený. Európska komisia dnes hovorí o predĺžení života o 20 rokov v prípade polovice
jadrovej flotily v Únii. To je ďaleko za
očakávanou dĺžkou prevádzky.
Vo všetkých krajinách s jadrovou
energiou máme predsa úrady jadrového dozoru.
V niektorých krajinách sú veľmi
spoľahlivé, ale je o nich známe aj to, že
niektoré problémy nezistili. Keď sme
po Fukušime robili stresové testy jadrových elektrární, problémy v belgickom Doel a Tihange nezistili.
Tvrdíte, že úrady jadrového dozoru
môžu zlyhať?
Áno, môžu zlyhať. Musíme sa zlepšiť. Poviem ešte jeden argument proti
predlžovaniu života reaktorov: obrovské investície. Píše sa o tom v PINC.
Zaujímavé tiež je, že francúzsky dvor
audítorov odhadol investície v prípade predlžovania života na oveľa vyššej
úrovni ako Európska komisia na základe konzultácií s Euratomom.
V prejave na ENEF ste povedali,

že Európa potrebuje novú zmluvu
o udržateľnej energetike, ktorej súčasťou jadrová energia nie je. Ako
ste to mysleli?
Máme zmluvu o Euratome a nie
som za jej zrušenie. Ale mala by obsahovať nové priority, ktoré umožnia
krajinám sústrediť sa na vyraďovanie
jadrových elektrární a skladovanie
jadrového odpadu. To sú obrovské
problémy, je to Achillova päta jadrového priemyslu.
Ale na to si predsa prevádzkovatelia šetria peniaze.
Kde?
Vo Francúzsku alebo na Slovensku.
Napríklad v Nemecku, ale ani vo
Francúzsku to nestačí. Vo Francúzsku
musia nechať reaktory bežať, aby si
zarobili na vyraďovanie. V Nemecku
je jadrový priemysel naozaj v kaši,
nemá dosť peňazí. Dostal však zlaté
vajce. Vláda mu sľúbila, že ak v konečnom dôsledku nedokáže zaplatiť náklady, štát zaplní medzeru. Švédsko
je na tom dobre, fond je pod kontrolou
vlády. V konečnom dôsledku však zaplatí náklady za „špinavý koniec“ vo
všetkých krajinách daňový poplatník n
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ROZHOVOR

Český minister o novej atómke:

V porovnaní s obnoviteľnými
zdrojmi sú náklady
zanedbateľné
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Český minister priemyslu a obchodu v demisii Tomáš Hüner
[TASR/Jakub Kotian]
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R

ozhodnutie českej vlády o financovaní nového jadrového
zdroja sa posunulo o štyri mesiace, pretože som jej nechcel predložiť
variant, ktorý je science fiction hovorí
pre euractiv.sk TOMÁŠ HÜNER.
Tomáš Hüner je Ministrom priemyslu
a obchodu ČR od decembra 2017, ministrom v demisii je od januára 2018. Do vlády ho nominovalo hnutie ANO Andreja
Babiša, nie je však jeho členom. V rokoch
2006 – 2011 pôsobil na rovnakom ministerstve ako štátny tajomník. Väčšinu
kariéry strávil v energetike a priemysle,
okrem iného pracoval pre najväčší český
energetický koncern ČEZ. Do Bratislavy
pricestoval na 13. Európske jadrové fórum, ktoré sa konalo 4. a 5. júna 2018.
Bývalá vláda Bohuslava Sobotku sa
zaviazala, že o financovaní nového
jadrového zdroja v Česku rozhodne
na jar tohto roku. Vy ste na jadrovom fóre povedali, že vláda sa bude
financovaním zaoberať až v novembri, aj vtedy bude len rokovať
o rôznych možnostiach financovania. Prečo sa tento proces zdržuje?
Väčšina novinárov sa pýta, či sa
oneskorí fázovanie do roku 2035. Dovtedy predsa len zostáva nejaký časový priestor.
V roku 2035 má byť nová jadrová
elektráreň postavená?
Áno, vtedy má byť elektráreň dostavaná a nafázovaná podľa pôvodných variant. Ak nebude dochádzať
k predražovaniu a zdržovaniu, čo
pri atómkach vidíme v rôznych podobách – napokon na Slovensku tiež
v prípade Mochoviec –, ak pôjde všetko, ako má, potom zdržanie troch či
štyroch mesiacov nemá žiadny vplyv
na fázovanie.
Teraz k dôvodom zdržania. Sobotkova vláda vymenovala splnomocnenca Jána Štullera, ktorý mal na starosti prerokovanie troch oblastí, aby
sa vôbec nový zdroj mohol postaviť.
Prvá bola technická – analyzovala sa
celková infraštruktúra, napríklad,
aby sa materiály typu reaktor dali dopraviť na miesto stavby, a ak sa nedajú
dopraviť, koľko treba investovať, napríklad do vystuženia mostov. Tech-

nická oblasť bola relatívne jednoduchá, keďže technici sa vždy dohovoria.
Analýza pre nový zdroj sa robila pre
oba varianty umiestnenia, Dukovany aj Temelín, kde sa dnes prevádzkujú jadrové reaktory?
Áno. V minulosti sa robil tender
na temelínske bloky, takže tam sa robila analýza tak či tak.
Druhá oblasť bola legislatívna.
Keď sa moji predchodcovia pýtali, či
sa dá nový zdroj vysúťažiť na základe súčasnej legislatívy, zistili, že nie.
Buď budeme musieť upraviť zákon
o verejnom obstarávaní alebo prísť
s úplne novým špeciálnym zákonom
o novom jadrovom zariadení. Takisto
sa musí zmeniť jadrový zákon a ďalšie
zákony.
Mal by sa dodávateľ vysúťažiť
v otvorenej súťaži s cenou alebo nákladmi ako hlavným kritériom?
Otvorená súťaž áno, ale nie s cenou alebo nákladmi ako jediným kritériom. Mali by sme zohľadniť celý rad
vecí z dlhodobého hľadiska, aby sme
mali uzavretý cyklus. Ide o investičné
a prevádzkové náklady, typ zariadenia a jeho likvidáciu.
Tento názor zostáva len vaším názorom alebo sa darí aj pretavovať do
oficiálnych dokumentov?
Darí sa to. Odborníci už pomenovali, čo treba v legislatíve zmeniť a nie
je toho málo. Zdá sa, že za tri roky sa
takmer nič neurobilo, ale ľudia, ktorí
tomu rozumejú, vedia, že je to mravenčia práca.
A to najhoršie ešte len príde – financovanie nového zdroja. Zistili sme,
že tender na nový zdroj v Temelíne bol
zrušený, pretože ČEZ sa so štátom nedohodol na spôsobe jeho zapojenia do
financovania. Pýtal som sa ČEZu, či
má so štátom dohodu dnes, dostal som
odpoveď, že diskutujú. Ale keď som sa
opýtal, či má od štátu jasnú odpoveď,
ako ďaleko, hlboko a v akom rozsahu
sa chce zapojiť, odpovedal, že nemá.
Pôvodne vláda uvažovala nad
troma variantmi financovania, vy
ste dnes povedali, že sú už len dve:
financovanie zo strany štátu alebo
ČEZu. Ktorú uprednostňujete vy?

Áno, boli tri. Prvý variant je, že by
to financoval ČEZ tak, ako je.
Druhý variant uprednostňuje do
dnešného dňa premiér a teda aj ja ako
minister jeho vlády. Zdalo by sa, že
tento druhý variant je nepriechodný,
pretože štát mal poškodzovať menšinových akcionárov. Podľa tohto variantu by sa z ČEZu vytiahla časť, ktorej vlastníkom by bol zo 100 percent
štát.
A tretí variant by predpokladal
majetkový presun medzi menšinovými akcionármi a štátom, hoci nebol
jednotný názor, čo všetko by mal tento presun zahŕňať. Štát a ČEZ by si to
museli medzi sebou vzájomne vyhodnotiť a započítať. A niekto by musel
niekomu zaplatiť časť financií. A to je
dopad na verejné financie.
Česko dnes nevie, aké by boli finančné dopady. Bude to známe
v novembri?
Áno, vtedy to bude musieť byť známe. Ak chceme na rokovanie vlády
predložiť variant, ktorá nie je science
fiction, musíme mať predstavu.
Vrátim sa ešte k prvému variantu.
Ani ten neznamená, že štát nemôže
dať záruky napríklad pre to, aby ČEZ
získal nižšie úvery. Štát samozrejme
váži svoju úverovú angažovanosť
a máme pred sebou širokú diskusiu.
V nej nám pomáha aj Maroš Šefčovič
(podpredseda Európskej komisie pre
energetickú úniu), vďaka bohu za to.
Nech je podpora akákoľvek – contract
for difference, úverové záruky či priamo štátne úvery – Európska komisia
ju musí vyhodnotiť ako povolenú a nie
nepovolenú dotáciu na trhu. S týmto
mám trochu problém.
Prečo?
Ak je niekto taký tvrdý na jadro
a tak upäto posudzuje zásah štátu, tak
si musíme povedať, že v priebehu nasledujúcich rokov sa celková podpora
pre obnoviteľné zdroje vyšplhá na 1 bilión korún (1 000 miliárd korún, resp.
40 miliárd eur). A je aj našou hlúposťou, že sme nechali fotovoltaiku rozvíjať sa príliš otvorene. Jeden bilión.
A my sa tu bavíme o novom jadrovom
bloku za 120 miliárd korún (resp. 4,8
miliardy eur, všeobecne odhadované
investičné náklady na nový jadrový
blok v Európskej únii – pozn. red.).
A keby štát prispel 20 percentami, sme
niekde na 20 – 30 miliardách korún
(resp. 800 miliónov – 1,2 miliardy eur).
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Ale jadrová energetika sa teší z dotácií dlhodobo a dlhšie ako obnoviteľné zdroje.
To som počul veľakrát. Ale keď
idem s aktivistami do detailov, dozviem sa, že podpora štátu spočíva
v tom, že elektrárne postavil štát a za
vlastné peniaze. Samozrejme. Diskutovať ako o dotácii môžeme aj o nákladoch na hlbinné úložisko (zhoreného jadrového paliva – pozn. red.),
ktoré štát na seba prevzal. Ak to však
do nákladov započítam, vypočítam si
pomer objemu vyrobenej elektrickej
energie proti množstvu dotácií, v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi sú
náklady zanedbateľné.
Obnoviteľné zdroje ešte tak dlho
nefungujú. Aj keby sme porovnávali dotácie od začiatku jadrovej
energetiky v Československu, tiež
by sme asi dospeli k vysokému číslu
na megawatthodinu.
Obnoviteľné zdroje budeme podporovať celkovo biliónom korún. To je
balík. Ale je to povolená podpora, lebo
Európska únia sa rozhodla ich takto
podporovať. Radšej by sme mali podporiť vedu a výskum, urobiť tak zdroje lacnejšími a nedávať im dotácie na
výrobu. Tie dnes majú rôzne podoby:
zelené bonusy (doplatky), (výkupné)
ceny a investičné programy, je v tom
dosť chaos. Keby sme to spočítali, bol
by to veľký balík, ktorý zďaleka nedosahuje objem vyrobenej práce. Jadro
zďaleka nedosahuje takúto podporu,
aj keby sme ho podporili výrazne.
Slovenská Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť a česká Správa úložišť
radioaktivních
odpadů
podpí-
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sali memoradum o porozumení.
Francúzsko, Fínsko a Švédsko sú v
hľadaní riešenia pre dlhodobé uloženie vyhoreného paliva oveľa ďalej.
A niektoré z týchto krajín majú
pritom nižší podiel jadra na výrobe
elektrickej energie ako Slovensko.
Francúzske centrum už stojí, musí
ešte získať rôzne povolenia. Na Slovensku a v Česku ani nevieme, kde
bude stáť. Nie je zo strany Slovenska
a Česka nezodpovedné, že je úplne
na začiatku výskumu?
Keď sa budovali jadrové zdroje,
vedelo sa, že vznikne použité palivo.
Vyhýbam sa slovu „odpad“, pretože
palivo môže byť ešte použiteľné pre
jeden alebo dva ďalšie cykly. Buď použité palivo uskladníme v medziskladoch tak ako dnes, alebo ho uložíme.
Dá sa uložiť nenávratne zabetónovaním alebo tak, aby sa dalo vytiahnuť.
Určite by bolo bývalo zodpovednejšie
dať dohromady celý projekt hneď na
začiatku stavby jadrovej elektrárne.
Nie je nezodpovedné, že sme sa
v tejto téme stále neposunuli?
Je to nezodpovedné. Na druhej
strane je to pochopiteľné. Nie je
pravda, že by sa nedialo vôbec nič.
Neviem, ako je to na Slovensku, ale
u nás sa má hlbinné úložisko uviesť
do prevádzky v roku 2050 alebo 2060.
Výstavba sa plánuje 15 – 20 rokov. Do
roku 2040 máme stále čas.
V roku 2050 budete asi robiť niečo
úplne iné a otázka zodpovednosti
nám uniká.

Keby to bolo na mne, bol by som
radšej, keby úložisko už stálo alebo keby bolo jasné, kde bude stáť, čo
bude stáť a ako bude vyzerať. O tom
niet sporu. Ale čas nemôžeme vrátiť
nazad. Šliapli sme do toho. Už keď
som bol štátnym tajomníkom otvorili sme diskusiu s obcami potenciálne
dotknutými takouto výstavbou o ich
ochote participovať, získať finančné
výhody a tak ďalej. Takisto sme rozbehli technické rozpracovanie projektu, pretože v Česku bol robený skôr
na zamurovanie paliva ako na jeho
možné vytiahnutie. Urobil sa kus práce a dobieha sa mentálne omeškanie.
Máte nejaký finančný odhad?
Pohybuje sa v miliardách korún.
Záleží aj na tom, ktorá technológia sa
použije. Keby sa to od začiatku zodpovedne plánovalo, boli by sme dnes
ďalej na papieri a z hľadiska umiestnenia, ale v praxi by sa stále nestavalo.
Sú to umŕtvené peniaze. Dukovany sa
fázovali v roku 1986. Do rokov 2050 –
2060 by sme teda mali počas 70 rokov
úložisko, do ktorého by sme nič nestrkali.
Tiež však platí, že sa predlžuje
výskum a výstavba s cieľom hlbinného uloženia odpadu. Francúzi by
o tom vedeli rozprávať.
Nechcem byť prehnaný optimista, ale videl som také úložisko vo Fínsku a technológia je – na rozdiel od
novej generácie jadrových reaktorov
– zvládnutá. Technicky vám teraz nepoviem, či môžeme použiť rovnakú
technológiu ako vo Fínsku. Ale nie je
to ako letieť na Mars a ešte nevedieť
čím. n
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ČLÁNOK

Sen jadrového priemyslu,
malé modulárne reaktory,
nenadchýna všetkých
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Malý modulárny reaktor, na ktorom pracuje americká firma
NuScale Power [NuScale Power]

M

alé modulárne reaktory sa
môžu uplatniť vo vykurovaní
miest, zásobovaní priemyselných parkov, či odsoľovaní morskej
vody. Aj experti z odvetvia však vyjadrujú pochybnosti o ich nákladovej efektívnosti a prevádzkovej bezpečnosti.
Malé modulárne reaktory (SMR)
nie sú alternatívou k veľkým jadrovým
elektrárňam. Majú skôr napĺňať špeciálne potreby miest: dodávať energiu
na ich vykurovanie, na dekarbonizáciu mestskej dopravy či na odsoľovanie
morskej vody.
Zhodol sa na tom odborný panel na
13. Európskom jadrovom fóre (ENEF),
ktoré sa konalo 4. a 5. júna v Bratislave.
Akýmsi moderným prototypom
takejto technológie je pre niektorých

expertov Akademik Lomonosov.
Ruský plávajúci reaktor s kapacitou
70 MW práve naberá jadrové palivo v Murmansku, potom odpláva na
Čukotku, kde bude od roku 2019 zásobovať energiou najsevernejšie ruské
mesto Pevek.
Nad reaktormi s výkonom do 300
MWe, ktoré by sa mali vyrábať v továrňach, však visia rovnaké pochybnosti ako nad novými vysokokapacitnými atómkami. Zatiaľ nepresvedčili
svojou nákladovou efektívnosťou, ani
prevádzkovou bezpečnosťou. Oboje sa
ukáže v najbližších rokoch, kedy majú
do prevádzky vstúpiť prvé modely.

VÝHODY NÍZKEHO
VÝKONU
Podľa zástupcu francúzskeho Komisariátu pre atómovú energiu a alter-

natívne energie (CEA) je výhodou SMR
nízky výkon, ktorý umožňuje zjednodušenie dizajnu a vysokú úroveň bezpečnosti. Jednoduchší dizajn spočíva
podľa Jeana-Philippea Gouya v tom, že
jednotlivé komponenty sú vyrábané
a testované sériovo v továrni a následne zložené do reaktora na mieste jeho
prevádzky.
„Cieľom tohto inovatívneho dizajnu a výrobného procesu je postaviť
reaktor za tri roky – od liatia prvého
betónu po štart prevádzky,“ vysvetlil
riaditeľ Gouy, ktorý je v CEA riaditeľom
pre európske záležitosti.
Ďalšou výhodou je podľa neho, že
„SMR ponúkajú finančne dostupnú výrobu elektriny.“ Argumentoval relatívne nízkym kapitálovými investíciami.
Poslednou výhodou je možnosť prispôsobiť počet a výkon reaktorov aktuálnym energetickým potrebám. Podľa
Gouya môžu SMR slúžiť ako stabilný
zdroj elektriny alebo naopak vyvažovať variabilné zdroje ako fotovoltaické
či veterné elektrárne.
„Potenciálne uplatnenie na celosvetovom trhu je naozaj veľké,“
zhodnotil francúzsky expert komerčné šance nového typu reaktorov. Hlavnou cieľovou skupinou sú
krajiny, ktoré jadrovú energiu zatiaľ
nevyužívajú, a to najmä také, ktoré
majú slabo rozvinutú ekonomiku
a elektrické siete. V krajinách s rozvinutými sieťami zdrojov môžu byť zase
SMR doplnením vysokovýkonných
atómiek a variabilných obnoviteľných
zdrojov. Tretím potenciálnym trhom
sú vysoko izolované alebo industrializované oblasti.
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ATÓMOVÝ AIRBUS ČELÍ
VÝZVAM
Zástupca CEA však pripomenul,
že SMR „musia prekonať veľa výziev.“
Z ekonomického hľadiska musia ešte
len dosiahnuť fázu úspor z rozsahu
tak, ako sa to podľa Gouya darí veľkým
reaktorom. Skúsenosti z ich stavby nedokážu SMR využiť naplno, keďže sa
majú vyrábať inak – modulárne, sériovo a s jednoduchým dizajnom.
Ďalšou výzvou je štandardizácia
a harmonizácia bezpečnostných pravidiel. „To má priamy dopad na podnikateľský model SMR,“ skonštatoval
Gouy. Problematický je najmä fakt, že
komponenty pre tento typ reaktorov sa
majú vyrobiť v jednej krajine, ale zložiť
do fungujúcej jednotky v inej krajine.
SMR musia byť podľa Gouya vyvinuté ako prelomová inovácia – v koncepte, vo výrobnom procese, v podnikateľskom modeli, ako aj v implementácii. „Som presvedčený, že Európa
musí napredovať rýchlo, aby zostala
konkurencieschopná,“ povedal francúzsky expert a opýtal sa, „prečo nesnívať.“ SMR by sa mohli stať atómovým
Airbusom, uviedol s odkazom na výrobcu lietadiel, ktorý vzišiel z európskej spolupráce.
David Hess zo Svetovej jadrovej
asociácie (WNA) bol kritickejší. „SMR
budú sotva lacnejšie ako veľké jadrové
zdroje,“ zhodnotil analytik. Za ďalšie
prekážky pre ich uplatnenie v Európskej únii považuje skutočnosti, že cieľom nie je dekarbonizovať len vykurovanie, ale aj dopravu, že vyvažovať sieť
dokážu aj veľké zdroje, a že koncept
SMR sa ešte nevyrovnal s terorizmom
a hybridnými hrozbami.

NIE SÚ ALTERNATÍVOU
K ATÓMKAM
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) so sídlom vo Viedni
už začala pracovať na zjednocovaní
štandardov, informoval na ENEF jej
zástupca Stefano Monti. IAEA zriadila
pracovnú skupinu pre technické aspekty SMR, ktorá zahŕňa potenciálnych
výrobcov a zákazníkov. Bezpečnostnými otázkami SMR sa zase zaoberá fórum IAEA pre jadrových regulátorov.
Význam SMR vidí Monti vo vykurovaní či odsoľovaní vody.
Nigel Knee z európskeho združenia pre elektroenergetiku Eurelectric
si myslí, že „SMR môžu byť postavené
a sprevádzkované rýchlejšie“ ako veľké
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reaktory EPR. Tri také stavia dnes Kneeov zamestnávateľ, EDF, vo Francúzsku, Británii a Fínsku. „Ale konštrukčné náklady (SMR) na jednu megawatthodinu nie sú automaticky nižšie, dizajn a prijateľnosť pre regulátora sa ešte
nepreukázali,“ podotkol Knee.
Britský expert v mene Eureletric
vymenoval, čo dnes potrebujú veľké
či malé modulárne reaktory: stabilnú
a predvídateľnú reguláciu, fungujúci trh
s elektrinou a uhlíkom, harmonizáciu
regulácie, investície do výskumu a „dialóg s verejnosťou založený na faktoch.“
Kriticky sa na SMR díva aj Henri
Pallière z Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
„Nie sú zázračným riešením,“ povedal
Pallière na ENEF. Podobne ako Gouy,
Monti a Hess, ani on nepovažuje SMR
za alternatívu k veľkým atómkam.
„Existujú príklady (vysokokapacitných) reaktorov postavených v rámci
rozpočtu a na čas,“ povedal expert
NEA. Spomenul takmer dokončené
alebo dokončené projekty v Spojených
arabských emirátoch a Číne. SMR
môžu byť podľa Pallièrea vhodné pre
dekarbonizáciu vykurovania.

PEVNÝ REGULAČNÝ RÁMEC
CHÝBA
David Lowry, ktorý spolupracuje so
spoločnosťou Nuclear Waste Advisory
Associates, vrátil diskusiu k bezpečnostným rizikám. Európska komisia
sa podľa neho mýli, ak si myslí, že SMR
znížia riziko šírenia jadrových materiálov. Tak to totiž napísala v podklade
pre diskusiu na ENEF. Nutnosť prevážať
komponenty cez hranice štátov, skladať ich v krajinách, ktoré nemajú skúsenosti s jadrovou energiou, a spracúvať použité palivo z SMR zvyšuje riziko,
že jadrové materiály sa dostanú do nesprávnych rúk. Záujem o ne by mohli
mať aj teroristi.
Pallière z NEA pripomenul, že najďalej sa v udeľovaní licencií a budovaní regulačného rámca pre SMR dostali Spojené štáty a Kanada. „Tieto krajiny a príslušní dodávatelia určia celosvetové
štandardy,“ skonštatoval expert. Vznikajúce štandardy podľa neho pomôžu ekonomickej stránke nového typu
reaktorov, úspory z rozsahu sú však aj
naďalej výsadou veľkých reaktorov. „V
prípade prvých SMR bude jednotková
cena vyššia ako pri veľkých atómových
elektrárňach,“ myslí si Pallière.
Ak SMR nebudú nahrádzať veľké

atómky, budú znevýhodnené ešte viac.
Budú potrebovať novú sieťovú infraštruktúru aj pozitívnu verejnú mienku
na mieste prevádzky, ktorej sa zvyknú
tešiť existujúce atómky.
Ekonomickú stránku malých, ale
tiež veľkých reaktorov spochybnil aj
Lowry. Francúzi, ktorí momentálne
stavajú vysokokapacitné EPR, majú
podľa neho „negatívnu vedomostnú
krivku.“ Čím viac reaktorov postavia,
tým sú horší. Expert sa obáva, že tak
dopadnú aj SMR.

PLÁVAJÚCI REAKTOR
NA DUNAJI?
Stefano Monti z IAEA a David Hess
z WNA sú väčší optimisti. SMR podľa
Montiho nemajú prísť na trh o 20 – 30
rokov, ale „prakticky zajtra.“ Expert
IAEA tvrdí, že na svete sa stavajú tri
SMR, z toho jeden v Číne. WNA ich na
svojej špecializovanej stránke spočítala celkovo viac, tiež však píše, že
„najďalej sa dostal projekt malého modulárneho reaktoru v Číne.“ Monti aj
WNA sa zhodujú, že Európa v oblasti
moderných SMR nepatrí medzi lídrov.
Tými sú Čína, Spojené štáty, Južná Kórea, India a Rusko.
Okolo ruského plávajúceho reaktoru Akademik Lomonosov sa na ENEF
rozvinula diskusia bez jednoznačného
záveru. Kým Hess ho považuje za „úžasný projekt,“ Lowry je skeptický, keďže
„Rusko má históriu zlého manažmentu“ jadrových projektov a „cintoríny
jadrového odpadu… bez akejkoľvek
skutočnej environmentálnej politiky.“
Inžnier ruského Rosatomu v diskusii povedal, že jeho firma chcela vyrobiť
desiatky reaktorov, ktoré by sa umiestnili na moriach a vodách a vyhli sa tak
komplikovanej regulácii. Jeden taký
reaktor by si vedel predstaviť aj v Bratislave na Dunaji.
Slovenský minister hospodárstva
Peter Žiga (Smer-SD) napriek pochybnostiam expertov v závere ENEF povedal, že „návrhy prvých modulárnych
reaktorov skutočne predstavujú evolučný krok vpred“ a „poskytnutie flexibilnejšej a lacnejšej alternatívy oproti veľkým jadrovým elektrárňam by
mohli byť jednou z ich kľúčových výhod
hlavne pre menšie krajiny.“ Jeho český
kolega, minister priemyslu a obchodu, mu dal za pravdu. SMR vyrábajúce
prevažne teplo „ukazujú cestu, ktorou
by sa dalo v Európe ísť, samozrejme po
vybavení všetkých technických záležitostí,“ povedal Tomáš Hüner. n
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ČLÁNOK

Európskej únii aj Nemecku
sa emisie darí znižovať
aj napriek útlmu jadra
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Belgická atómka Doel [EPA-EFE/Julien Warnand]

A

tómová energia v 90. rokoch
výrazne prispela k dekarbonizácii európskej elektroenergetiky. Tá však dnes pokračuje najmä
vďaka obnoviteľným zdrojom energie.
Platí to aj pre Nemecko.
Emisie skleníkových plynov v Európskej únii sa v roku 2016 znížili o 0,4
percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré na
konci mája zverejnila Európska environmentálna agentúra.
O 0,4 percenta sa emisie znížili
medzi rokmi 2015 a 2016. Ak sa z výpočtov vynechajú letecké emisie, medziročné zníženie je ešte výraznejšie:
o 0,6 percenta.
Zníženie pripisuje agentúra po-

zitívnym trendom v energetike. Pre
výrobu tepla a elektriny sa spaľovalo
menej uhlia. Pripomína však, že sektor cestnej dopravy svoje emisie zvýšil
a utlmil tak výraznejší dopad energetiky na znižovanie emisií v Únii.
Medzi rokmi 1990 a 2016 znížila
Únia svoje celkové emisie o 24 percent
(o 22 percent po zohľadnení sektora leteckej dopravy). Predčasne tak prekonala cieľ, ktorý si sama stanovila: znížiť emisie o 20 percent do roku 2020.
Úspešných 27 rokov možno podľa
agentúry pripísať klimatickým politikám, ekonomickým faktorom a v priemere miernejším zimám. Najvýraznejšiu redukciu emisií dosiahol energetický sektor, a to vďaka energetickej
efektívnosti, obnoviteľných zdrojov

a zemnému plynu, ktorý nahradili uhlíkovo intenzívnejšie uhlie a ropu.
Jeden z hlavných argumentov zástancov jadrovej energie pre udržovanie existujúcich a budovanie nových
atómiek je úloha jadra v boji proti klimatickým zmenám. Jadrová energia
v analýze Európskej environmentálnej
agentúry však zvlášť nevyniká. Aký je
jej skutočný význam v znižovaní emisií skleníkových plynov v Európe?

NÍZKA UHLÍKOVÁ
STOPA JADRA
Jadrová energia už z definície produkuje menej emisií ako ostatné konvenčné zdroje. Správa Svetovej jadrovej asociácie (WNA) z roku 2011, ktorá
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skompilovala údaje z viacerých štúdií,
dokonca tvrdí, že jadrová energia má
pri zohľadnení stredných hodnôt nižšiu uhlíkovú stopu ako biomasa a fotovoltaika.
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mali s 30 percentami obnoviteľné
zdroje.
Oba typy zdrojov však zažívajú
úplne opačný trend. Množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov medzi rokmi 2010 a 2017 stúplo zo
679 na 974 terrawatthodín. Množstvo
elektriny z jadra sa v tom istom čase
znížilo z 917 na 830 terrawatthodín.
Za osem rokov obnoviteľné zdroje preskočili jadro a plyn a posunuli ich na
druhé a tretie miesto.

Druhé najväčšie množstvo elektriny
vyrobilo z jadra v roku 2017 Nemecko:
76 terrawatthodín. Po ňom nasledujú
Spojené kráľovstvo, Švédsko, Španielsko a zvyšné členské štáty spolu.

Výroba elektriny v EÚ [Agora, Sandbag]

gie, zažívajú v Európe rozmach. Nielen, že sa udržuje podiel hydroelektrární, ale sa aj zvyšuje podiel ďalších
zelených energií – veternej a solárnej
energie a biomasy. V roku 2017 dosiahli tieto tri zdroje takmer 21-percentný
podiel na výrobe elektriny v Únii.
V roku 2010 to bolo len 9,1 percenta.
V roku 2017 dokonca vietor, slnko
a biomasa prekonali výrobu elektriny z čierneho a hnedého uhlia. Kým
z týchto obnoviteľných zdrojov sa vyrobilo 679 terrawatthodín elektriny,
z uhlia 669 terrawatthodín.
Nemecko známe svojou Energiewende (energetická transformácia)
je jednoznačne najväčším výrobcom
elektriny z týchto obnoviteľných zdrojov. Podľa analytického portálu Clean
Energy Wirez nich Nemci v roku 2017
vyrobili 218 terrawatthodín. Podiel
obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe elektriny v krajine je 30 percent,
čo je druhý najvyšší v Únii. V podiele
Nemcov predbehli len Dáni so 74 percentami.

ROZMACH KONKURENTA
JADROVEJ ENERGIE
Obnoviteľné zdroje, hlavný nízkouhlíkový konkurent jadrovej ener-

Uhlíková stopa zdrojov energie [WNA]
Pri výrobe jedného gigawattu elektriny z jadra elektriny vzniká podľa
WNA 29 ton CO2. Biomasa je na úrovni
45 ton, fotovoltaika 85 ton. Správa berie do úvahy celý životný cyklus zdroja, teda aj jeho výstavbu, čo je dôvod,
prečo sa jadrové a obnoviteľné zdroje
nezvyknú nazývať bezuhlíkovými, ale
nízkouhlíkovými.
V prípade ostatných konvenčných
zdrojov však vzniká uhlík aj pri spaľovaní. Preto majú oveľa vyššiu uhlíkovú
stopu ako jadro. Zemný plyn je na 499
tonách, hnedé uhlie až na 1 054 tonách.

DRUHÝ NAJDÔLEŽITEJŠÍ
ZDROJ ELEKTRINY
Jadrová energia má druhý najväčší
podiel na výrobe elektriny v Európskej únii. Podľa spoločnej štúdie Agora Energiewende a Sandbag sa v roku
2017 zo štiepenia jadra vyrobilo 25,6
percenta elektriny. Najväčší podiel

Až polovicu elektriny z jadra vyrobí Francúzsko. V roku 2017 to bolo
400 terrawatthodín. Francúzsko má
tiež najvyšší podiel jadra vo výrobe
elektriny – presahuje 70 percent. Ostatné krajiny Únie vyrobia v atómkach
spoločne len o trochu viac elektriny.

NEMECKÁ ENERGIEWENDE
Výroba elektriny z jadra [Agora, Sandbag]

Práve Nemecko sa po jadrovej katastrofe vo Fukušime v roku 2011 roz-
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Výroba elektriny z uhlia a obnoviteľných zdrojov [Agora, Sandbag]
hodlo urýchliť svoj útlm jadra a ešte
viac podporiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ako je na tom so
svojím energetickým mixom dnes?
Podľa Clean Energy Wire tvorili
obnoviteľné zdroje najväčšiu časť vyrobenej elektriny v roku 2017: 33,3 percenta. Medzi jednotlivými zdrojmi dominovali veterné elektrárne na pevnine (13,6 percenta z celkovej vyrobenej
elektriny v Nemecku), po ktorých nasledovala biomasa (7,0), solárna energia (6,1), vodné elektrárne (3,1), veterné
turbíny ma mori (2,7) a odpad (0,9).
Druhý najväčší podiel po celkovom podiele obnoviteľných zdrojov
dosiahlo hnedé uhlie (22,5 percenta),
tretí čierne uhlie (14,1) a štvrtý zemný plyn (13,2). Až na piatom mieste je
s 11,7 percentami jadrová energia. Zostávajú ostatné zdroje s podielom 5,3
percenta.

elektriny v Nemecku bola v roku 2017
vyššia ako v roku 2010, rozdiel vykryli
tiež obnoviteľné zdroje.
Nemecku sa tak prostredníctvom
rastu obnoviteľných zdrojov a poklesu čierneho uhlia postupne darí dekarbonizovať svoj energetický sektor.
Škvrnou na jeho Energiewende je však
hnedé uhlie, z ktorého v roku 2017 pochádzalo takmer rovnako veľa elektriny ako 27 rokov pred tým.

UHLÍKOVÁ STOPA
KLESÁ VŠADE
Hoci uhlíková stopa nemeckej

elektroenergetiky od roku 1990 klesá
spolu s celoeurópskou aj francúzskou,
obrovský podiel uhlia (36,6 percenta)
ju aj naďalej udržuje na vysokej úrovni.
V roku 2017 podľa Európskej environmentálnej agentúry dosahovala
424,9 gramu CO2 na kilowatthodinu elektriny, čo je jedna z najvyšších
hodnôt v Únii. Francúzsko, ktoré historicky stavilo na jadro, bolo na 34,8
gramu, teda na jednej z najnižších
hodnôt. Uhlíková intenzita výroby
elektriny za celú Úniu je 275,9 gramu
CO2 na klowatthodinu.
Silná uhlíková stopa sa prejavuje
aj na nemeckom príspevku k európskym emisiám CO2 z výroby elektriny a tepla, ukazujú údaje agentúry.
Nemecký podiel je až 29,4 percenta.
Francúzsko má síce menšiu ekonomiku ako Nemecko, jeho podiel však
predstavuje len zlomok toho nemeckého: 3,4 percenta. Poľsko, ktoré má
menšiu ekonomiku ako Francúzsko,
ale vyrába vyše 80 percent elektriny
z uhlia, má až 15,2-percentný podiel
na európskych emisiách CO2 z výroby
elektriny a tepla.

SKROMNÝ PRÍSPEVOK
JADRA
Aká je teda celoeurópska zásluha
jadrovej energie na znižovaní emisií
od roku 1990? Odpoveď je, že nižšia
ako zásluha obnoviteľných zdrojov energie. Podiel jadrovej energie
na znižovaní emisií CO2 vo výrobe
elektriny a tepla je podľa najnovších
údajov Európskej environmentálnej

USTUPUJE JADRO
A ČIERNE UHLIE
Medzi rokmi 1990 a 2017 zaznamenali v Nemecku nárast len dva typy
palív: obnoviteľné zdroje vyrobili
o približne 200 terrawatthodín viac;
zemný plyn stúpol o približne 40 terrawatthodín.
Rástli najmä na úkor jadra a čierneho uhlia. Z jadrovej elektriny sa
vyrobilo o približne 75 terrawatthodín menej, čierne uhlie kleslo asi o 60
terrawatthodín. Relatívne stabilnú
produkciu si zachovali hnedé uhlie
a ostatné zdroje. Celková produkcia

Výroba elektriny v Nemecku [Clean Energy Wire]
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agentúry nižší ako podiel obnoviteľných zdrojov, a to už od roku 2000.
Európskej únii sa dokonca darí emisie
znižovať súbežne s postupným útlmom jadrovej energie od roku 2004.
Významný príspevok k redukcii
emisií malo jadro v 90. rokoch minulého storočia. V rokoch 1991 – 2003 bol
jeho podiel na výrobe elektriny a tepla
vyšší ako v roku 1990 (29 percent). Vrchol dosiahlo v roku 1997 (32 percent).
Od roku 2004 bol podiel jadra každoročne nižší ako v roku 1990. Ústup atómovej energie tak poškodzoval snahy
Únie znižovať emisie.
Príspevok obnoviteľných zdrojov
je v posledných rokoch však už taký
vysoký, že pohodlne vykryje negatívny, ale menší dosah útlmu jadra.
Dnes je dokonca niekoľkonásobne
väčší ako príspevok jadra kedykoľvek
od roku 1990. Pre celú Európsku úniu
tak platí to, čo pre Nemecko: napriek
ústupu od jadrovej energie dekarbonizácia elektroenergetiky pokračuje
vďaka obnoviteľným zdrojom.
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Faktory znižovania emisií [Európska environmentálna agentúra]

Titulné foto: Rozostavaný blok v Mochovciach [TASR/Milan Ivanič]
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