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Stav poválečné energetiky

Elektrárna Komořany se začala stavět ještě

během druhé světové války v roce 1943 a

stavba pak pokračovala v rámci národního

podniku Mostecko-sokolovských elektráren i

po roce 1945. První kotel a turbogenerátor

byly uvedeny do provozu v roce 1951. V

padesátých letech bylo uvedeno do provozu

pět kotlů o výkonu 90 tun páry za hodinu a tři

kondenzační turbosoustrojí po 32 MW. Od

počátku byla elektrárna zásobována hnědým

uhlím přímo ze sousední úpravny.

Ervěnice: Provoz byl zahájen v březnu 1926. Elektrárna měla

celkem 16 kotlů 4 turbogenerátory o celkovém výkonu 70

MW (3 x 15 MW, 1 x 25 MW). Přenos 110 kV pražské

transformovny v Holešovicích a na 24 kV a 6,6 kV pro

dodávky elektřiny do bezprostředního okolí elektrárny. K

zásobování vodou sloužila Ohře. U chladících věží se

nacházela nádrž na užitkovou vodu. Konstrukce hal byla

železobetonová, vyzdívaná cihlami, zčásti byly použity i

ocelové konstrukce.
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První kroky jaderné energetiky

Obninsk 1954

Shippingport 1957

Nautilus 1955
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První kroky československé 
jaderné energetiky A-1
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Nástup tlakovodního programu

12.11.2014 NERS 2014 5

V1 a V2 EBO EDU

EMO 1,2

A nenaplněné 

ambiciosní plány …. 



Rok 1990 - zpochybňování 
jaderné energetiky

Mezi tehdejšími polistopadovými politiky 

panoval názor, že cokoliv bylo vytvořeno 

před rokem 1989, musí být a priori 

považováno za špatné. 

Jaksi si neuvědomili, že celá energetika, 

nejen jaderná, byla dílem českých a 

slovenských inženýrů a techniků, nikoli 

stranických aparátníků. 

Tato atmosféra se mj. podílela na 

dlouhotrvající výstavbě ETE 1,2
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Státní energetická koncepce
Podle aktuálně platného návrhu Státní energetické koncepce (z poloviny roku 2014) je v oblasti výroby elektrické
energie prioritní: 

■ Posílení role jádra při výrobě elektřiny a maximální využití odpadního tepla z jaderných
elektráren (výstavba 2 nových bloků JE v Temelíně, prodloužení provozu současných čtyř
bloků a výstavba nového pátého bloku v JE Dukovany, územní vymezení lokalit pro možný
další rozvoj JE po roce 2040). 

■ Rozvoj ekonomicky efektivních OZE s postupným odstraněním finančních podpor pro nové
zdroje a s účinnou podporou státu (zejména na legislativní úrovni)v oblasti přístupu k síti, 
povolovacích procesů, podpory technologického vývoje a pilotních projektů; stát by měl
současně zajistit, aby provoz OZE byl veřejností přijímán a akceptován, a aby nebyl vnímán
jako riziko.

■ Významné zvýšení využití odpadů v zařízení na energetické využívání odpadů s cílem
dosáhnout až 80 procentního využití spalitelné složky odpadů po jejich vytřídění do roku 2040.

■ Udržení výroby elektřiny z uhlí, nicméně se snižujícím se trendem (s cílovou hodnotou v 
rozmezí 15-20 TWh/rok), částečná obnova uhelných zdrojů se zajištěnou dodávkou uhlí; nové a 
obnovované zdroje nadále již výhradně vysokoúčinné či s kogenerační výrobou.

■ Udržení mírně exportního salda v oblasti obchodu s elektřinou (cílově do 10 procent domácí
spotřeby s možností kolísání v závislosti na rozvoji zdrojů).

■ Rozvoj sítí, včetně řídících a měřících prvků inteligentních sítí a zavádění přiměřeného
množství nových technologií (bude dáno zhodnocení ekonomicko-technické návratnosti). 
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Zachování znalostí = potřeba, která je 
pro jadernou energetiku důležitější, než

pro jiné obory.
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Alespoň prostá reprodukce ?
• Během příštích 15 let, v období 2022 až 2030 budou v případě neprolomení limitů

těžby hnědého uhlí (eventuálně v roce 2035 v případě prolomení limitů při zachování
dnešní úrovně těžby průběžně docházet zásoby vhodného energetického uhlí. 

• Přitom je zásadní otázka dostupnosti hnědého uhlí pro teplárenství, které je z 
pohledu poptávky na hnědém uhlí vysoce závislé (ekonomika výroby tepla).

• Kvůli přísnějším emisním limitům bude postupně dožívat většina uhelných
elektráren. Mnohé z nich se vzhledem k nedostatku paliv na celou dobu provozu
nevyplatí nejen kompletně obnovovat, ale ani rekonstruovat.  

• V tomto období budou z uhelných a jaderných zdrojů v provozu Ledvice (zhruba do 
roku 2050), patrně také obnovený zdroj v Počeradech, pro který je dlouhodobě k 
dispozici potřebné uhlí a první dva bloky Temelína (až do roku 2060, při vysoké
provozní péči a kontinuální efektivní údržbě a dílčí obnově i déle). Pokud bude dbáno
na ekonomické zájmy ČR, budou v provozu i čtyři bloky jaderné elektrárny Dukovany
minimálně dalších 30 let. 

• V naší soustavě je v současnosti roční spotřeba přibližně 60 TWh (na úrovni netto
spotřeby), bude i při provozu dukovanských bloků z důvodu dožívání tepelných
elektráren chybět okolo 15 TWh. 

Pokud by byly kromě uhelných elektráren dále odstaveny i dukovanské
bloky, chybělo by celkem 30 TWh, což už je situace, která téměř nemá
řešení, protože by chyběla polovina potřebných kapacit. Současná
dodávka elektřiny z Dukovan je totiž zhruba 15 TWh, dodávka ze dvou
stávajících bloků z Temelína rovněž.
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Pustíme se do práce, nebo zvolíme 
metodu odloženého úsudku?

• Nedodaná MWh má totiž cenu více než 10x větší, 
protože fabriky nebudou moci vyrábět, 
domácnosti nebudou fungovat tak, jak jsme dnes
zvyklí. 

• Představitelé Velké Británie si tuto skutečnost
uvědomují. 

• Jaká bude cena silové elektřiny v roce 2025? Je 
jedna jistota: určitě nebude nižší než dnes. 

• A je tu jedna skutečnost, kterou bychom měli mít
stále na paměti: nedělat nic = ztráta
kompetencí energetiky i průmyslu.
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Kvalitní infrastruktura. 

• Zemím, hodlajícím vstoupit do klubu jaderné
energetiky je doporučováno, aby si napřed
vybudovaly alespoň minimální infrastrukturu pro 
tento obor. Patří sem kvalifikované dozorné
orgány, projekční a výzkumné ústavy, a 
samozřejmě i školství. To všechno, zatím, Česká
republika má. Má zatím i projekční organizace i
výrobní firmy, které by se rády ujaly práce na
nových blocích. 

• Je toho samozřejmě mnohem víc, co jaderný obor
vyžaduje. Pokud jsme se pro ni rozhodli, je to 
závazek na generace. 
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Takže:  

Potřebuje
Česká republika 

jadernou energetiku?

Určitě ano, ale .. 
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