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Rakušané mají z jádra strach
(Dokončení ze str. 30)

Hovořilo se i o tom, že šetření je 
velice pěkná věc, ale nárůst spotřeby 
elektrické energie registrují všechny 
státy v souvislosti s příznivou eko-
nomickou situací. 

Do diskuze se vložila také starostka 
Koněšína Hana Žáková. Připomněla 
situaci v severních Čechách, kde roz-
šiřováním těžby uhlí zmizely z povr-
chu desítky obcí, dokonce historické 
město Most. „Běžte tam říct lidem, že 
se bude těžit dál, když se dostavba neu-

skuteční,“ vyzvala odpůrce dostavby. 
Debata trvala zhruba devět hodin. 

Příspěvky byly na laické úrovni, stej-
ně jako na vysoce odborné. Vyply-
nulo z ní, že jaderná energetika jako 
jediná zajistí České republice sobě-
stačnost, což jí zaručuje i Lisabonská 
smlouva mezi evropskými státy. 

Pětina spotřeby
Dukovany s instalovaným výko-

nem 2040 MW pokrývají pětinu 
spotřeby elektřiny v ČR. Čtyři bloky 

jaderné elektrárny byly zprovozněny 
v letech 1985 až 1987. ČEZ teď počí-
tá v Dukovanech se stavbou jader-
ného zdroje s výkonem do 2400 
megawattů (MW). Mohlo by jít o 
dva nové bloky, z nichž by měl každý 
výkon 1200 MW, nebo o jeden blok 
s vyšším výkonem. Jejich životnost 
se plánuje na 60 let. Do výběrového 
řízení na výstavbu se mohou přihlá-
sit všichni zájemci, kteří splní nej-
přísnější zadávací podmínky. 

Státní energetická koncepce počítá 

s výstavbou jednoho až dvou jader-
ných bloků v Dukovanech i v Teme-
líně. Politici zatím dávali přednost 
stavbě ve starší elektrárně Dukova-
ny, rozhodnutí ale brzdí nejasnosti o 
způsobu jejího financování.

Podle analýzy ministerstva financí 
je nejlepší variantou výstavby jader-
ných bloků v Česku jejich vybudo-
vání částí společnosti ČEZ, která by 
byla ve stoprocentním vlastnictví 
státu.

Prezident Hospodářské komo-
ry Vladimír Dlouhý výstavbu 
dalších jaderných bloků podpo-
ruje.
� Antonín Zvěřina

Návštěva prezidenta Hospodář-
ské komory Vladimíra Dlouhého v 
Třebíči se zabývala hlavně jadernou 
energetikou, čili dostavbou Jaderné 
elektrárny Dukovany. Pokud se tato 
dostavba neuskuteční, zásadně to 
ovlivní rozvoj celého regionu. 

Setkání s novináři se uskutečni-
lo v ekotechnickém centru Alterná-
tor. Předseda Krajské hospodářské 
komory Vysočiny Richard Hor-
ký nejprve hosta seznámil s tím, 
co Alternátor návštěvníkům nabí-
zí. Teprve potom v přízemí došlo 
k vlastnímu setkání. 

Chceme se vyjadřovat
„Jsem prezident Hospodářské komo-

ry, která hájí zájmy podnikatelů, a 
nemáme příliš velkou sílu, abychom 
ovlivnili jaderný program. Snažíme 
se ale vybudovat pozici, abychom se 
k tomu mohli vyjadřovat,“ konstato-
val v úvodu Dlouhý. 

Připomněl, že když byl před 25 
lety ministrem průmyslu a obcho-
du, s premiérem Václavem Klausem 
se zasloužil, že se nezastavila stav-
ba dvou bloků Jaderné elektrárny 
Temelín. Podle něj by to pozastavilo 
jaderný program. Dlouhý netajil, že 
se výstavba nakonec protáhla. 

„Jako Hospodářská komora se snaží-
me přes energetickou sekci vyjadřovat 
svůj názor na jadernou energetiku. 
Mám obavu, že vláda je pod tlakem 
mnoha vlivů, které jí brání v urych-
leném rozhodnutí o výstavbě dalších 
bloků. Doufám, že od toho nedá ruce 
pryč,“ zdůraznil Dlouhý. 

Pokud jde o elektřinu z jádra, mys-
lí si, že její role je v České republi-
ce nezastupitelná. Domnívá se, že 
rozhodnutí o výstavbě rozhodně 
nebude pro vládnoucí strany poli-
ticky přitažlivé. Vláda by měla nastí-
nit i finanční zabezpečení výstavby. 
Zatím se zdá, že Temelín má před 
Dukovany určitý náskok při přípra-
vě, ale to nic neznamená. 

„Hovoříme o tom, že další výstav-
ba jaderných bloků je v zájmu české-
ho průmyslu, v zájmu podnikatelů, a 
budeme všechny kroky podporovat. 

Jen musím zdůraznit, že se nepovažu-
ji v oblasti jádra za experta. Pro mě je 
to spíš srdeční záležitost. On ani odpor 
vůči jaderné energetice není tak velký, 
jak se zdá,“ naznačil Dlouhý.

Horký připomněl, že Dlouhý oka-
mžitě po svém zvolení prezidentem 
Hospodářské komory se přijel do 
Jaderné elektrárny Dukovany sezná-
mit se stavem. Věří, že při setkání 
s premiérem či prezidentem vždy 
upozorní, že dostavba Jaderné elek-
trárny Dukovany má v regionu pod-
poru.

Nesmí chybět odvaha 
Vítězslav Jonáš, předseda Energe-

tického Třebíčska, které si dalo za 
cíl podporovat dostavbu, si myslí, že 
politikům nesmí chybět odvaha. To 
říkal i bývalému premiérovi Bohu-
slavu Sobotkovi. 

„Říkal jsem - rozhodněte, region to 
potřebuje vědět, důležité je to i pro stát. 
Ale premiér opakoval, že rozhodnutí 
ponechá na příští vládě,“ upozornil. 
Doufá, že se k tomu premiér Andrej 
Babiš odhodlá, i když dochází k dal-
ším a dalším odkladům. 

Stejně tak to Jonáš vidí s trvalým 
úložištěm jaderného odpadu. „Oni 
komunální politici i na takové roz-
hodnutí, i přes odpor, čekají,“ prohlá-
sil Jonáš. Apeloval na Dlouhého, aby 

toto představitelům státu připomí-
nal. 

„Bohužel si dokáži představit, že pre-
miér bude počítat politické body, které 
mu takové rozhodnutí přinese. Zhruba 
60 procent obyvatel jadernou energe-
tiku podporuje. Důležitý je také vývoj 
ceny elektrické energie. I od toho se 
odvíjí investice,“ mínil Dlouhý

Poukázal, že soukromý investor 
něco takového, jako je jaderný blok, 
postavit nemůže, a proto záleží na 
státu, jak se k tomu postaví. Nastínil, 
že někdy se stát musí postavit i proti 
názoru určitého počtu lidí. 

Aleš John, předseda Občanské 
bezpečnostní komise při Jaderné 
elektrárně Dukovany upozornil, že 
i kdyby se nyní rozhodlo o dostav-
bě bloku v dukovanské elektrárně, 
nezprovozní se dříve, než za dvacet 
let. 

Nebudou fungovat
„Bylo by bláhové se domnívat, že 

současné bloky v té době budou fungo-
vat,“ podotkl. Upozornil, že se jedná 
o nový blok, který nahrazuje bloky 
stávající. Myslí si, že by se vláda měla 
rozhodnout pro Dukovany, aby se 
jaderná energetika nesoustředila na 
jedno místo. Zdůraznil, že při roz-
hodnutí o dostavbě musí být vyře-
šený palivový cyklus, tedy konečné 

úložiště jaderného odpadu. 
Ani Dlouhý si nemyslí, že se poda-

ří, po dosažení stávající životnosti 
bloků, další prodloužení provozu. 
Stejně jako John se domnívá, že sou-
středění jaderné energie na jedno 
místo by nebylo dobré. „Vláda musí 
přijít s nezvratnými rozhodnutími,“ 
poznamenal.

Netajil, že jsou i jiné varianty záso-
bování energií, která nenesou tako-
vá politická rizika. Zaznělo, že po 
ukončení provozu Jaderné elektrár-
ny Dukovany přijde o práci 50 tisíc 
lidí, tedy nejen pracovníků elektrár-
ny, ale i návazných profesí. 

Málo pracovníků
Debata se dotkla i nedostatku pra-

covních sil. Horký na to upozor-
nil při návštěvě Třebíče i premiéra. 
Naštěstí se alespoň zkrátila čekací 
doba pro zájemce o práci z Ukraji-
ny, která je nyní šest měsíců; bývala i 
devět měsíců. I tak se stává, že zahra-
niční pracovníci v České republice 
často pracují na černo. 

To pálí i Dlouhého, kterého těší, že 
se proti přílivu zahraničních pracov-
níků již nebouří odbory. „Otevřeme 
pod hlavičkou Hospodářské komory 
centra ve Lvově a Bělehradě, která by 
měla tento problém řešit, nebo s ním 
pomáhat. I ze Srbska je poptávka po 
práci v Česku,“ sdělil Dlouhý.

Netajil, že služba bude zpoplatně-
na, ale podniky za ni zaplatí menší 
sumu, než když najímají pracovní-
ky přes takzvané „pasáky“. Dlouhý 
připustil, že není problémem nabíd-
nout i práci lidem z jiných zemí, 
pokud odtud nehrozí bezpečnostní 
rizika. 

„Pokud jde o Hospodářskou komoru, 
jsme parta patnácti tisíc dobrovolní-
ků,“ konstatoval Dlouhý. Myslí si, že 
i přesto je jejich zástupce slyšet. Těší 
ho členství velkých firem, přivítal by 
víc  OSVČ, rodinných či středních 
firem. 

„Hospodářská komora ale disponu-
je silou, kdy ovládá zhruba 70 procent 
vytvořeného DPH,“ upozornil Dlou-
hý. Jeden z diskutujících upozornil, 
že by podnikatelé na Třebíčsku přiví-
tali přímé vlakové spojení s hlavním 
městem Prahou. Dlouhý podporu 
přislíbil. Horký upozornil na podfi-
nancování komory, kdy se poplatek 
za členství více než 20 let nezvýšil.

PREZIDENT Hospodářské komory Vladimír Dlouhý (vlevo s brýlemi) si společ-
ně s Richardem Horkým a dalšími hosty prohlíží Ekostředisko Alternátor. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Hospodářská komora jádro podporuje


