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JADROVÁ ENERGETIKA AKO 
ENVIRONMENTÁLNE PRIATEĽSKÝ ZDROJ -

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ 
Jiří SUCHOMEL 

predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti, VÚJE Trnava, a.s. 

Úvod 
Jadro je jedným z najdôležitejších zdrojov energie. Spotreba energie sa vo 

svete zvyšuje ročne o 2%, čo sa nedá pokryť úsporami, ani z fosílnych zdrojov. 
Počet jadrových elektrární (JE) i výroba z nich trvalo rastie. V rozvinutých 
krajinách sa životnosť JE predlžuje až na 60 rokov pri trvalom zvyšovaní ich 
bezpečnosti, prebieha koncentrácia jadrových zdrojov, JE preukazujú 
konkurencieschopnosť aj na deregulovaných trhoch. Celosvetovo sa z jadra 
vyrobilo v roku 2000 takmer 20% elektriny, v Európskej únii takmer 35% a na 
Slovensku 53,4%. Jadrová energetika nie je politicko-lobistickým záujmom, ale 
otázkou prežitia, lebo prispieva k trvalej udržateľnosti života ako najbezpečnejší 
(napriek Černobyľu) zdroj, schopný konkurencie aj v trhových podmienkach, 
s "priateľským" vplyvom na životné prostredie. Bez nej nie je možné splniť 
záväzky z Kjótskeho protokolu a má technicky vyriešené problémy nakladania s 
odpadmi a vyraďovania. Po búrlivom rozvoji v 60. a 70. rokoch prišlo obdobie 
spomalenia, ale v súčasnosti sa prejavuje renesancia jadrovej energetiky. Jadro je 
pod silnými útokmi odporcov, ku ktorým sa pridávajú niektoré "zelené" vlády, 
novinári túžiaci po senzáciách a dezorientovaná verejnosť. Zvyšujúca sa spotreba 
energie sa nedá pokryť úsporami. Bez JE by to znamenalo dovoz elektriny 
vyrobenej spaľovaním fosílnych palív. Plynové elektrárne pri terajších nízkych 
cenách môžu byť ekonomicky príťažlivé, ale hrozí u nich rovnaký cenový šok ako u 
ropných. Využitie obnoviteľných zdrojov bude aj naďalej objemovo zanedbateľné a 
nesmierne drahé. Argumenty dovozu lacnej elektriny zo zahraničia sú krátkozraké, 
lebo za nízke ceny dostaneme iba malý okamžitý prebytok, dlhodobé zmluvné 
dodávky by boli drahšie ako výrobné náklady z našich JE. JE V-l Bohunice je 
naším druhým najlacnejším zdrojom, čo je jeden z hlavných argumentov proti jej 
predčasnému odstaveniu pod politickým nátlakom z EÚ. Cena elektriny z JE 
Mochovce bude vyššia iba do splatenia úverov, potom sú prevádzkové náklady JE 
veľmi nízke, a JE sú ziskovým podnikaním. Jadrová energia bude aj v budúcnosti 
nevyhnutnou súčasťou vyrovnaného súboru zdrojov. 
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Situácia jadra 2000 
Koncom roka 2000 bolo v prevádzke 438 blokov JE v 31 krajinách s celkovým 

výkonom 351 327 MW. Počas roka bolo na sieť pripojených 6 nových blokov 
s celkovou 3 056 MW., vrátane 1. bloku JE Temelín. Začala sa výstavba troch 
nových blokov, takže celkový počet blokov vo výstavbe je 31. Ce.kové množstvo 
elektriny vyrobenej z jadra v roku 2000 sa zvýšilo asi o 2%. Asi 16% elektriny sa 
vo svete v roku 2000 vyrobilo z jadra, pričom asi 83% jadrovej kapacity bolo 
sústredených v priemyselných krajinách. Krajiny s najvyšším využitím jadrovej 
energetiky boli Francúzsko (76,4%), Litva (73,7%), Belgicko (56,80), Slovensko 
(53,4%) atď. 

Protijadrové kroky koaličných vlád so Zelenými v Nemecku a Švédsku sa 
skončili krachom. Najväčšie nemecké jadrové elektrárenské spoločnosti sa pod 
nátlakom protijadrovej vlády dohodli obmedziť prevádzkovú životnosť existujúcich 
JE v priemere na 32 rokov; ako môžu byť tieto JE nebezpečné, keď môžu tak dlho 
pracovať? Viac ako 60% nemeckej populácie verí, že postupné odstavenie jadrovej 
energetiky v krátkodobom horizonte nie je realistickou alternatívou. 

Švédska vláda nesplnila sľub zatvoriť 2. blok JE Barsebäck, lebo nebola 
splnená náhrada stratenej produkcie. Viac ako 80% ľudí vo Švédsku podporilo 
udržanie v prevádzke oboch blokov JE Barsebäck napriek skutočnosti, že 1. blok 
bol donútený k predčasnému zatvoreniu v novembri 1999. 
Štúdia Energetického inštitútu v Brémách schladila nádeje oponentov na 
"bezbolestné" odstavenie jadra vo Švajčiarsku, lebo takýto krok by stál viac ako 25 
miliárd USD. Voliči vo Švajčiarsku odmietli zavedenie dane na jadrovú elektrinu a 
zatvorenie JE Milhleberg. Vláda odmietla limity na dobu prevádzkovej životnosti 
JE. 

Správa Svetovej energetickej rady (WEC) zdôraznila dôležitosť jadra pre 
vývoj trvalo udržateľnej globálnej energetickej stratégie a vyzvala vlády, aby 
udržali otvorené všetky energetické alternatívy. Predseda WEC Jim Adam povedal, 
že je morálne chybné, aby priemyselné krajiny prerušili jadrový rozvoj, lebo 
rozvojové krajiny by sa tak stali závislé od fosílnych palív. 

Rok 2000 sa môže dostať do histórie ako rok, v ktorom jadrový priemysel 
začal svoju globálnu "renesanciu" po desaťročí neistoty. Fínska elektrárenská 
spoločnosť TVO požiadala vládu o zásadné povolenie na výstavbu piateho 
jadrového bloku, keď štúdia ukázala, že to bude alternatíva s najnižšími nákladmi. 
Fínska vláda schválila žiadosť o výstavbu prvého definitívneho úložiska vyhoretého 
paliva na svete. 

Jadro a klimatické zmeny 
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Konferencia o klimatických zmenách v Bonne dosiahla 23. júla 2001 širokú 
dohodu, ktorá by mohla upraviť cestu k realizácii Kjótskeho protokolu z roku 1997, 
ale bez účasti USA a za cenu viacerých politicky inšpirovaných kompromisov. Z 
politických dôvodov sa však ministri životného prostredia bohužiaľ dohodli 
na bodoch, ktoré vylučujú projekty jadrovej energetiky z dvoch pružných 
mechanizmov Kjótskeho protokolu - z mechanizmu čistého rozvoja a zo spoločnej 
realizácie - ktoré majú podporovať projekty 'čistej energie'. Toto rozhodnutie teda 
nerešpektuje dôležitú úlohu, ktorú hrá jadrová energetika v dodávkach bezpečnej, 
spoľahlivej a čistej elektriny. Bolo tým zlikvidované spravodlivé ihrisko pre všetky 
zdroje energie z hľadiska nových projektov. Ak by na konferencii rokovali ministri 
energetiky, bol by výsledok nepochybne iný. Generálny tajomník OECD Donald 
Johnston povedal, že jadro bude hrať kľúčovú úlohu v každej medzinárodnej 
reakcii na globálne otepľovanie. 

Jadrové elektrárne - ktoré prakticky nevypúšťajú žiadny C02 - budú aj naďalej 
dodávať elektrinu vo veľkom množstve s minimálne dopadom na životné prostredie 
z hľadiska znečistenia ovzdušia. Jadrová energia ročne zabráni emisiám 1,8 miliárd 
ton C02. V Európe sa využitím jadrovej energetiky zabráni emisiám 550 miliónov 
ton C02; rovnaká úspora by sa dosiahla odstránením 140 miliónov áut z ciest. 

r 

EU podporuje jadro 
Podľa stanoviska EK k zabezpečeniu dodávok energie, ako je vyjadrené 

v Zelenej knihe z roku 2000, musí byť do budúcnosti jadrová energetika zachovaná 
ako súčasť súboru zdrojov energie, aby bola posilnená energetická bezpečnosť, 
zvýšila sa energetická nezávislosť a znížili emisie skleníkových plynov. Podľa 
Zelenej knihy je jadrová energia jediným zdrojom, ktorý je technicky schopný 
zaplniť medzeru v dodávkach elektriny, ak by bola drasticky redukovaná výroba 
z fosílnych palív ako plnenie záväzkov z Kjótskeho protokole. Zelená kniha počíta 
s predlžovaním životnosti existujúcich JE. Obnoviteľné zdroje energie podľa nej 
môžu byť environmentálne príťažlivé, ale ich nevýhodou sú obrovské náklady a 
technické bariéry. 

Aj viceprezidentka EK a komisárka pre dopravu a energiu Loyola de Palaciová 
zdôraznila dôležitosť pokračujúceho využívania jadrovej energetiky pri boji 
s klimatickými zmenami a pri zabezpečovaní spoľahlivých dodávok energie. Podľa 
nej je nezodpovedné, aby krajiny odstavovali jadrovú energetiku bez toho, že by 
ľuďom vysvetlili jej prednosti z hľadiska cenovej stability, energetickej nezávislosti 
a emisií C02. Je rozumné, v kontexte záväzkov z Kjóta, veľkých zmien v cenách 
fosílnych palív a rastúcej energetickej závislosti, odsudzovať jadrovú energiu? 
Ropa nie je obnoviteľným zdrojom - jej dostupnosť je obmedzená len na stovky 
rokov. Navyše kontrola dodávok kartelom krajín produkujúcich ropu prispieva 
k nespoľahlivosti. Svetové zásoby plynu znamenajú, že plyn je dôležitejší než ropa, 
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ale dodávky plynu by tiež mohli byť vystavené potenciálnym problémom pri 
zabezpečovaní dodávok. 

Štúdia EK ExternE potvrdzuje, že externé náklady jadrovej energetiky sú oveľa 
nižšie než pri výrobe z fosílnych palív a asi rovnaké ako u hydroenergetiky. 
Náklady na výrobu elektriny z uhlia alebo ropy by sa zdvojnásobili a náklady na 
výrobu elektriny z plynu by sa zvýšili o 30%, ak by boli zohľadnené náklady na 
spôsobené poškodenie životného prostredia a zdravia. Externé náklady musí 
z väčšej časti hradiť spoločnosť, lebo nie sú zahrnuté v účtoch za elektrinu, ktoré 
platia spotrebitelia. Externé náklady na výrobu energie predstavujú 1-2% z hrubého 
domáceho produktu (HDP) EÚ. Táto hodnota nezahrňuje odhadované náklady na 
globálne otepľovanie, čo je zrejme najväčší externý nákladový faktor, ale jeho 
výpočet z hľadiska priradenia nákladov je najobtiažnejší. Predbežné práce pri 
aplikácii rovnakých metód na cestnú dopravu ukazujú celkové externé náklady 
predstavujúce ďalších 1 -2% HDP. 

Ekonomický a sociálny výbor (ESC) EÚ uviedol, že je obtiažne si predstaviť, 
ako by Európa mohla zvládnuť klimatické zmeny a zabezpečiť dodávky energie za 
rozumné ceny bez využitia jadrovej energetiky. Podľa správy konzultantov pre EK 
krajiny EÚ zrejme budú musieť počas 25 rokov vybudovať novú jadrovú kapacitu 
asi 100 GW, ak majú splniť svoje ciele na zníženie emisií C02. Roberto Salvarani, 
vedúci environmentálneho oddelenia v direktoriáte EK pre energiu povedal, že 

r 

jadro by malo byť kľúčovým prvkom v súbore energií EU. 

Nová energetická politika USA 
Prezident Bush potvrdil, že USA majú za cieľ rozšíriť využívanie jadrovej 

energetiky ako súčasti budúceho energetického súboru. Môžu tým vyrobiť viac 
elektriny bez toho, že by do atmosféry vypustili jediný gram skleníkových plynov. 
Výroba energie a ochrana životného prostredia nie sú protikladné priority. Vládaje 
rozhodnutá nájsť bezpečné a trvalé" úložisko jadrových odpadov. Vyzdvihol 
Francúzsko, kde jadro vyrába asi 80% elektriny. V súčasnosti vyrábajú 20% 
elektriny v USA. Po prvýkrát za viac ako desaťročie mala jadrová energetika 
v USA v roku 1999 najnižšie výrobné náklady zo všetkých hlavných zdrojov 
elektriny. 

Obavy z jadra 
Odporcovia zneužívajú dva problémy - prijímanie jadrovej energie verejnosťou 

a odpady. Množstvo odpadov produkovaných v JE je ale nepatrné v porovnaní 
s obrovským množstvom odpadov z iných zdrojov. Pre hlbinné ukladanie jadrových 
odpadov existujú bezpečné technológie. Problém jadrových odpadov treba objasniť 
verejnosti, najpresvedčivejším argumentom bude realizácia definitívneho úložiska, 
vo Fínsku už parlament i občania schválili jeho lokalitu. 
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JE všeobecne predstavujú potenciálne riziko úniku rádioaktívnych látok za 
prevádzky alebo pri prípadných haváriách a potenciálne riziko z likvidácie 
vyhoretého paliva a z vyraďovania. Tieto riziká treba prijímať v relácii s inými 
rizikami, ktorým je človek vystavený. Spoločnosť by sa mala jednoznačne 
rozhodnúť niesť riziko spojené s prevádzkou JE: je to rozhodnutie poctivé, morálne 
a zodpovedné k našim potomkom. Ak nie sme dnes ochotní prijať ani nesmierne 
malé riziko lokálnej jadrovej udalosti a radšej prenecháme našim vzdialenejším 
potomkom reálnu hrozbu globálnej katastrofy, je to sebecké a nemorálne. 

Jadrová energia j e v povedomí ľudí kvôli iracionálnej úzkosti neoprávnene 
považovaná za nebezpečný, neekonomický a environmentálne škodlivý zdroj. Môže 
to byť kvôli strachu z neznámeho, ale hlavne vzniká z neinformovanosti. Jadrová 
energetika je hodnotená veľmi prísne a sú na ňu kladené požiadavky, ktoré sú 
nemysliteľné a nesplniteľné u ostatných ľudských činností. Ľudia citlivo vnímajú 
riziko spojené s prevádzkou JE, ale sú ľahostajní k rizikám iným. Napriek skaze 
Titaniku, havárii chemičky vBhopale, požiaru lanovky vKaprune, výbuchu 
v Enschede - stále sa stavajú lode, chemičky a lanové dráhy. Kde boli tzv. 
ekologické skupiny, ktorým toľko vadí bezpečný transport rádioaktívnych odpadov 
z Francúzska do Gorlebenu, keď sa zabíjali stotisíce zvierat iba z princípu 
"predbežnej opatrnosti"? Tento princíp v jadrovej oblasti vychádza z predpokladu 
platnosti lineárnej bezprahovej teórie pre škodlivé účinky nízkych dávok ožiarenia 
na organizmy, ktorá sa ale nikdy nedá dokázať vzhľadom na to, že dávky ožiarenia 
od normálnej prevádzky i od havárií JE sú o mnoho rádov nižšie než prírodné 
pozadie alebo než z lekárskych postupov. 

Vedecký výbor pre účinky atómového žiarenia OSN (UNSCEAR) potvrdil, že 
s výnimkou zvýšenia počtu prípadov rakoviny štítnej žľazy u detí neexistuje žiadny 
dôkaz akýchkoľvek významných zdravotných účinkov černobyľskej havárie 
spojených s ožiarením, čo kontrastuje so sto tisíckami obetí uvádzanými v médiách. 

Alternatívne zdroje jadro nenahradia 
Alternatívne zdroje nie sú schopné nahradiť jadrovú energiu. Všetky využívajú 

málo koncentrovanú energiu a nie je ľahké ich využiť k výrobe elektriny. Jedinou 
reálnou možnosťou je fotovoltaický jav. Výroba slnečných panelov ale nie je 
k prírode tolerantná. Je naivné tvrdiť, že by sa takto vyrábala elektrina bezpečne a 
ekologicky čisto. Polovodičový priemysel pracuje s veľmi toxickými a 
nebezpečnými látkami. Na náhradu bloku 1000 MW by bolo potrebných 60 km2 

plochy fotočlánkov. Všetci súčasní svetoví výrobcovia kremíkových dosiek by 
potrebovali na ich výrobu viac ako 20 rokov. Za sedem rokov vyprodukuje solárny 
článok iba tú časť energie, ktorá sa spotrebovala na jeho výrobu. A použitie 
olovených akumulátorov na skladovanie energie škodí životnému prostrediu ešte 
viac. Na náhradu 1000 MW by sa muselo postaviť 17000 veterných rotorov; 
ochrancovia by prví protestovali. 
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Predčasné odstavenie JE V-l Bohunice 
Na JE V-l Bohunice podľa všetkých najnovších zahraničných misií bola 

bezpečnosť zvýšená na medzinárodne prijateľnú úroveň. Postupná rekonštrukcia 
predstavovala realizáciu najrozsiahlejších opatrení na JE vo svete. Konferencia EU, 
OECD a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni 14.-
18.6.1999 označila rekonštrukciu JE V-l Bohunice za príklad opatrení, ktorými 
tieto reaktory môžu dosiahnuť prevádzkovanie na medzinárodne akceptovaných 
úrovniach bezpečnosti. Aj výsledky misie MAAE z roka 2000 a misie Asociácie 
západoeurópskych jadrových dozorov (WENRA) z roka 1999 sú pozitívne, žiadna 
nepožadovala predčasné ukončenie prevádzky JE V-l Bohunice. Najnovšia správa 
pracovnej skupiny Rady EÚ. pre jadrovú bezpečnosť (WPNS) v kontexte 
rozširovania EÚ o JE V-l Bohunice v roku 2001 konštatovala, že jej úroveň 
bezpečnosti bola od roku 1991 výrazne zvýšená. Program zvýšenia bezpečnosti JE 
V-l Bohunice je najkomplexnejší, ktorý bol realizovaný na reaktoroch VVER-440 
typu V-230, a všetky problémy identifikované MAAE boli uspokojivo vyriešené. 
Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS) ako mimovládne občianske združenie 
vládu vyzvala, aby prehodnotila záväzok odstaviť bloky V-l Bohunice v rokoch 
2006 a 2008 vzhľadom na zvýšenie ich bezpečnosti na medzinárodne prijateľnú 
úroveň, vynikajúce environmentálne charakteristiky a nízku cenu vyrobenej 
elektriny. Najlepšou alternatívou náhradnej výrobnej kapacity je u nás dostavba 3. 
a 4. bloku JE Mochovce. 

Záver 
Pozerajme sa kriticky na tzv. udržateľné energetické stratégie a údajnú 

záchranu životného prostredia, kým sa na nich nevyplytvajú miliardy. Sme 
znepokojení skutočnosťou, že niektoré skupiny so zaujatými názormi a 
s nedostatočnou znalosťou faktov sú proti jadru. Spoločnosť by mala robiť 
rozhodnutia na základe reálnych argumentov. Jadrová energia má vyriešené otázky 
týkajúce sa rizika havárií, nešířenia jadrových materiálov a odpadov. Vďaka piatim 
desaťročiam skúseností a sumárnym 10 tisícom rokov prevádzky je jadro vyspelou 
technológiou. Je iluzórne myslieť si, že by bolo lepšie hľadať imaginárny systém, 
ktorý by bol schopný vyriešiť problémy. Veríme, že jadrová energia bude aj 
\ budúcnosti súčasťou súboru zdrojov. 
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