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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá německým odstoupením od jaderné energetiky v roce 2011. 

Cílem práce je především osvětlit, jaké důvody stojí za tímto odstoupením, zda se jednalo o 

čistě politický krok, či zda zde existovaly také jiné důvody odstoupení, dále pak jaké dopady 

mělo toto odstoupení na německou energetiku a co to pro Německo může znamenat do 

budoucna. Součástí je také stručné zhodnocení nejdůležitějších dopadů na Českou republiku, 

respektive na její energetiku. V prví části je prostor věnován historickým východiskům 

rozvoje využití jaderné energie na území Německa, v další části se pak práce zabývá obdobím 

kolem fukušimské havárie a dopadů této události na německou společnost a politiku. 

Následující část obsahuje objasnění perspektiv německé energetiky ve světle tohoto 

odstoupení, přičemž je pozornost věnována dalšímu možnému vývoji. V závěrečné části se 

pak objevují nejdůležitější dopady na Českou republiku. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the nuclear phase-out of Germany in 2011. The main objective 

of this thesis is to clarify what is the rationale behind this phase-out and whether it was a 

purely political concession or if there were some other reasons why to do so. It also 

contemplates possible aftermaths for Germany, caused by this phase-out. Another part deals 

with possible consequences for Czech Republic, especially for its energy sector. In the first 

part the attention is devoted to a historical usage of nuclear power in Germany, then the thesis 

deals with the period around Fukushima's disaster and its impact on German society and 

politics. The following part attends to clarify the perspectives of German energy phase-out-

wise and special attention is given to possibilities of the future development. In the last part 

the most important outcomes for Czech Republic are being discussed. 
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Úvod 

 Téma odstoupení Německa od jaderné energie jsem si vybral z toho důvodu, že se 

jedná v současnosti o velmi kontroverzní a diskutované téma s dopadem na množství 

nejrůznějších dimenzí mezinárodních vztahů, jak politického, tak i ekonomického charakteru, 

ve skutečnosti zde však v současnosti neexistuje ucelená analýza tohoto odstoupení z hlediska 

politického a pouze omezený počet prací zabývajících se technicko-ekonomickou 

problematikou z holistického hlediska. Má práce si dává za úkol vytvořit jakousi symbiózu 

těchto dvou pohledů a poskytnout komplexní pohled na tuto problematiku, který by 

objektivně zohlednil všechna relevantní východiska. 

 Cílem práce je především zodpovězení otázky, do jaké míry je současná politika 

odstoupení od jaderné energie v souladu s dlouhodobým kontextem energetické koncepce 

země, dále pak jaké byly důvody dramatických zvratů v přístupu k jaderné problematice, 

zasazení těchto politických rozhodnutí do širšího ekonomicko-technického konceptu a 

zhodnocení vhodnosti této strategie pro současné Německo. Nedílnou součástí je také krátké 

zhodnocení hlavních dopadů tohoto odstoupení na Českou republiku. Hlavním výstupem  pak 

bude zhodnocení, zda lze považovat tento krok za celkově rozumnou, i když možná 

uspěchanou volbu, či naopak, zda se jednalo o víceméně populistický krok, který ale do 

značné míry boří funkční koncept německé energetické politiky. 

 Má práce bude mít charakter případové studie, zaměřené na zmapování této 

problematiky z více směrů, konkrétně by měla odpovídat empirické systémové analýze, 

obsahující syntézu odpovídajících faktů se závěrečným kritickým zhodnocením.  

Co se týče struktury práce, tak v první kapitole se budu nejprve zabývat historickými 

východisky mírového využití jaderné energie na území Německa, dále pak krátce pojednám o 

prvním odstoupení od jaderné energie a stručně nastíním nejdůležitější události následujícího 

období. Součástí této kapitoly také bude prozkoumání německého protijaderného hnutí a jeho 

proměn během let. V další části bude větší pozornost věnována událostem především v 

kritickém období fukušimské katastrofy a osvětlení toho, z jakých důvodů a jakým způsobem 

tato událost tak silně ovlivnila německý postoj k jaderné energii. Ve třetí části práce se budu 

věnovat spíše technickým aspektům tohoto odstoupení, čili co přesně tato staronová situace 

znamená pro německou energetiku a jaké jsou její perspektivy. V tomto kontextu se hlavně 

zaměřím na velmi diskutovanou problematiku obnovitelných zdrojů. Poslední část vlastní 
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analýzy bude věnována dopadům německého odstoupení na Českou republiku, především 

tomu, do jaké míry toto odstoupení do současné doby ovlivnilo českou jadernou energetiku. 

 Vzhledem k neexistenci ucelených analýz, které by toto téma zpracovávaly z 

potřebných úhlů, budu vycházet především z menších prací, zabývajících se dílčími aspekty. 

V první řadě se bude jednat o dostupné analýzy renomovaných mezinárodních agentur 

zabývajících se jadernou energetikou a dále pak o publikace odborníků, zabývajících se danou 

problematikou. 

 V první části budu vycházet v prvé řadě z analýz Mezinárodní agentury pro atomovou 

energii a Světové jaderné asociace, přičemž na základě těchto informací vytvořím základní 

strukturu a historický přehled, dále pak z práce Ricka Bosmana, poskytující zajímavou 

perspektivu tématu a doplňovat tyto informace budu především z relevantních žurnálů typu 

Financial Times či Herald Tribute. Dále budu z důvodu zmapování denního dění využívat 

jednak novinové zdroje, podpořené analýzou Jürgena Faltera, zabývající se německým 

veřejným míněním ve vztahu k jaderné energetice. Druhá část představuje poněkud 

fragmentovanější oddíl, kde se bude jednat o kombinaci oficiálních dokumentů týkajících se 

postojů Etické komise a nové energetické koncepce s politickými analýzami Der Spiegelu a 

Financial Times, podpořené dalšími dílčími dokumenty. Ve třetí části budu vycházet hlavně z 

analýzy Güntera Keila, Germany's Energy Supply Trasformation Has Already Failed, která 

představuje zastřešující dokument pro analýzu slabých míst obnovitelných zdrojů. Relevanci 

této analýzy podpořím dokumenty vytvořenými Bundesnetzagentur a také jednou starší, 

nicméně rozhodně přínosnou analýzou Economic impacts from the promotion of renewable 

energies: The German experience od Manuela Frondela a kolektivu. Co se týče menších 

zdrojů, bude se jednat převážně o rigorózní články vědeckých periodik. V závěrečné části mé 

analýzy budu vycházet především z publikací ČEPSu, jelikož ty jsou pro tuto část 

nejrelevantnější, a dále pak z oficiálních dokumentů české vlády. Mimo ně pak své užití 

najdou i novinové články, jelikož jsou pro konkrétní zmapování daného vývoje nezbytné. 

 V dílčích případech se můžou v práci objevit zdroje, u kterých může existovat 

pochybnost ohledně jejich kvality a relevance, např. vzhledem k nejasné kvalitě periodika 

(např. v případě Britských listů). Zde bych chtěl upozornit na fakt, že ačkoliv se nemusí 

zpravidla jednat o periodikum stálé kvality, důvěra v relevantnost a kvalitu daného článku je 

vždy založena na odbornosti a kvalifikaci jejího autora (ve zmíněném případě se jedná o 

Vladimíra Wagnera, odborného pracovníka Ústavu jaderné fyziky AVČR). V práci lze 
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ojediněle narazit i na další případy podobného charakteru, vždy však platí výše uvedená 

kritéria autorovy kvality. 

 Na závěr úvodu bych si ještě dovolil několik poznámek o omezeních práce. Téma 

odstoupení Německa od jaderné energie je velmi široké a omezený rozsah bakalářské práce 

mi nedovoluje zpracovat celistvý pohled na všechny aspekty této problematiky, některé méně 

relevantní aspekty jsou tedy vynechány. Jedná se především o problematiku německé 

závislosti na plynu, jelikož bez patřičného zasazení do širšího kontextu, který se ale nachází 

mimo hlavní proud této práce, nelze odpovídajícím způsobem zpracovat. Dalším tématem, 

kterému není věnován takový prostor, jsou dopady odstoupení na ceny elektřiny v Německu a 

přeneseně u nás v delším časovém horizontu, jelikož do této problematiky vstupuje velké 

množství faktorů, jenž se ale v práci nedají rozumně zhodnotit, čili by pak jakákoliv snaha o 

zjednodušení této problematiky pravděpodobně vedla k zavádějícím závěrům. Bez komentáře 

také ponechávám problematiku tzv. inteligentních sítí (smart grids), které jsou sice obecně 

označovány jako možný lék na stávající problémy obnovitelných zdrojů, realizovatelné řešení 

je však spíše stále v rovině teorie. 
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1 Východiska jaderné politiky Německa 

1.1 Historický vývoj využití jaderné energie na území dnešního Německa 

 Pro objasnění pozice jaderné energetiky v Německu je potřeba začít od jejích kořenů. 

Jak v SRN, tak i v NDR započal výzkum mírového využití jaderné energie v polovině 

padesátých let, v každém ze států však měl odlišný průběh. V Západním Německu díky 

mezinárodní spolupráci postupoval výzkum velmi rychle a již v roce 1958 byla vybudována 

první německá jaderná elektrárna s experimentálním reaktorem o výkonu 16 MW. Na konci 

roku 1959 byl uveden v platnost tzv. Akt o atomové energii, jehož první verze upravovala 

regulatorní záležitosti jaderné bezpečnosti a zacházení s jaderným odpadem. Koncem 50. let a 

během let 60. bylo vybudováno několik výzkumných center, zabývajících se touto 

problematikou. Od roku 1961 byly postupně objednávány reaktory pro využití v domácí 

jaderné energetice.
1
 

 Díky tomuto velmi rychlému technologickému pokroku se SRN podařilo dohnat 

vyspělé západní státy přibližně za 15 let a německý nukleární průmysl dokonce získal několik 

zakázek na vývoj jaderných reaktorů ze zahraničí. V roce 1988 byly postaveny tzv. PWR 

reaktory, které také představovaly vrchol německé průmyslové výroby v tomto oboru a staly 

se na území SRN posledními jadernými jednotkami, které byly uvedeny do provozu.
2
 

 V případě Východního Německa byla situace poněkud jiná. Přestože rozvoj tohoto 

průmyslu začal v NDR ve stejné době jako v SRN, partnerem byl tentokrát Sovětský svaz. V 

roce 1956 byl vybudován Centrální institut pro jadernou fyziku, kde byl v následujícím roce 

zprovozněn první jaderný reaktor dodaný ze SSSR. První východoněmecká jaderná elektrárna 

byla připojena do sítě v roce 1966, v druhé polovině 70. let pak byly zprovozněny čtyři bloky 

elektrárny Greifswald, všechny vybavené ruskými typy reaktorů, přičemž další měl 

následovat v roce 1989, nicméně po znovusjednocení Německa byly z důvodu obav o 

bezpečnost sovětské technologie provedeny rozsáhlé bezpečnostní analýzy, podle nichž 

nedosahovaly východoněmecké jaderné elektrárny takové bezpečnostní úrovně jako jednotky 

v SRN a i z dalších důvodů (především technických a licenčních) bylo rozhodnuto o uzavření 

                                                 

1
 Germany. International Atomic Energy Agency [online]. 2011 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www-

pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP2011_CD/countryprofiles/Germany/Germany2011.htm 
2
 Ibid. 
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těchto elektráren, přičemž byly zastaveny i práce na budovaných elektrárnách (mj. se také 

jednalo o další tři bloky elektrárny Greifwald).
3
 

 Tendence ústupu od jaderné energie v této době však nebyla zřetelná pouze v případě 

východoněmeckých elektráren, ale projevovala se v přístupu celého Německa. Mimo 

bezpečnostní a licenční problémy byla hlavním důvodem změna nálady po černobylské 

havárii v roce 1986, která byla v Evropě a obzvláště v Německu vnímána jakožto memento 

možných důsledků fatální jaderné havárie, jenž velmi silně rezonovalo i v politických kruzích, 

kdy např. SPD (Socialdemokratische Partei Deutschland - Německá sociálnědemokratická 

strana), která ještě v roce 1979 plně podporovala jadernou energii, v srpnu 1986 oznámila 

plán odstoupení od jaderné energie v horizontu deseti let.
4
 Faktickým důsledkem tohoto 

odklonu bylo zastavení nových investicí do rozvoje technologií spojených s jadernou 

energetikou. Podporu jaderné energetiky však v této době stále udržovali vládnoucí křesťanští 

demokraté, a to až do roku 1998, ve kterém byli poraženi a odsouzeni do opozice právě výše 

zmíněnou SPD.
5
 

1.2 První odstoupení od jaderné energie 

 Po vítězství ve volbách vytvořili Sociální demokraté koalici se Stranou zelených, které 

se podle stranických barev přezdívalo červeno-zelená koalice. Velmi důležitým prvkem, 

především ze strany Zelených, byla potřeba nové moderní energetické koncepce, která by 

Německo posunula dál, a Zelení měli poměrně jasnou představu, kterým směrem by se tato 

koncepce měla vydat. Vedle posílené podpory obnovitelných zdrojů se jednalo především o 

podmínku odstoupení od využívání jaderné energie. Snaha o realizaci tohoto bodu se setkala 

se značnými problémy v případě vyjednávání s provozovateli jaderných elektráren, které ještě 

stěžovaly impulsivní výroky Zelených o okamžitém odebrání licencí v případě selhání 

dohody, což by mělo dalekosáhlé důsledky jak ve smyslu ekonomickém, tak i legálním. Po 

dlouhých jednáních se však v roce 2002 podařilo dosáhnout kompromisu, který sice 

neumožňoval okamžité uzavření těchto elektráren, vytvořil však prostor pro jejich postupné 

vyřazování v delším časovém horizontu (jednalo se o tzv. Atomausstieg).
6
 

                                                 

3
 Ibid. 

4
 Nuclear Power in Germany. World Nuclear Association [online]. Duben 2012 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: 

http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html 
5
 Ibid 

6
 Ibid; BOSMAN, Rick. Germany’s ‘Energiewende’: Redefining the Rules of the Energy Game. Freiburg: 

Clingendael International Energy Programme, 2012, s. 23. 
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 Jádrem smlouvy upravující původní legislativní akt bylo omezení celkové produkce 

německých jaderných elektráren na 2623 mld. kWh, což při 19 funkčních reaktorech 

vycházelo přibližně na 32 let na reaktor. V tomto případě nebyly úplně splněny požadavky 

jaderného průmyslu, který požadoval zastropování výkonu, jenž by odpovídal 35 rokům na 

reaktor, nakonec však ustoupil také díky tomu, že vláda zaručila respektování práva v případě 

provozu těchto elektráren a aktivit s tím spojených. Mezi další body této smlouvy patřilo 

nezavádění jednostranných sankcí, udržení vysokých bezpečnostních standardů a dodatky 

ohledně zpracování jaderného odpadu. Důležitým prvkem této dohody byl také zákaz 

výstavby nových jaderných kapacit.
7
 

 K podepsání této smlouvy vedením červeno-zelené koalice a představiteli čtyř 

hlavních energetických společností došlo v červnu 2001, přičemž vstoupila v platnost 

následující rok. Reálné důsledky této smlouvy se projevily již velice záhy, když v letech 2003 

a 2005 byly vyřazeny dva první reaktory, které již překročily výše zmíněnou životnost. 

Obecně byla tato dohoda vnímána jako relativně racionální kompromis, který umožnil 

vládnoucí koalici splnit její politické cíle, zároveň však výrazně neohrozil krátkodobou 

energetickou rovnováhu Německa a vytvořil prostor pro debatu o variantách budoucí 

energetické politiky Německa, která by postupem času umožnila nahradit kapacitu 

vyřazovaných jaderných elektráren.
8
 

1.3 Postoj opozice a vývoj po roce 2009 

 Z dlouhodobého hlediska však pro existenci této smlouvy představoval problém fakt, 

že opoziční strany nesouhlasily s tímto přístupem a byly odhodlány tuto politiku v případě 

zvolení přehodnotit. V roce 2007 byly opoziční názory ještě podpořeny zprávou Deutsche 

Bank, která poukazovala na skutečnost, že Německo díky svému odstoupení od jaderné 

energie nedokáže splnit emisní limity, bude ohroženo větším množstvím výpadků energie a 

mj. také zvýší svou závislost na dopravě energie a fosilních paliv z ostatních států. Tímto 

směrem se ubírala i další zpráva, tentokrát od IEA (International Energy Agency), která sice 

                                                 

7
 JAMES, Luckey. Filling Germany's post-nuclear gap. Energy Markets. Feb 2001, roč. 6, č. 2, str. 31-35. 

8
 Nuclear Power in Germany. World Nuclear Association [online]. Duben 2012 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: 

http://www.world-nuclear.org/info/inf43.html 
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uvítala snahu Německa o změnu své energetické koncepce, nicméně také zdůraznila 

problematiku snižování emisí oxidu uhličitého.
9
 

 Do té doby opoziční CDU/CSU a FDP takovou šanci dostaly po volbách v roce 2009, 

ve kterých dohromady získaly koaliční většinu. I přesto, že se nová vyjednávání s 

energetickými společnostmi opět potýkala s problémy, v druhé polovině roku 2010 bylo 

nakonec dosaženo nové dohody, která prodlužovala životnost reaktorů o 8 let v případě 

reaktorů postavených před rokem 1980, respektive o 14 let v případě novějších staveb. 

Zároveň byly také domluveny nové podmínky ohledně finančních kompenzací výměnou za 

tato prodloužení. V první řadě byla zavedena daň na palivo po dobu 6 let, jejíž výnos měl být 

přibližně 2,3 mld. EUR za rok, dále pak platby ve výši 300 mil. EUR za roky 2011 a 2012, 

platby ve výši 200 mil. za roky 2013 až 2016 a pro další roky by tyto platby měly odpovídat 

0,9c/kWh, přičemž by tyto finance měly směřovat na podporu obnovitelných zdrojů. 

Provozovatelé jaderných elektráren by nicméně tyto povinné příspěvky mohly snížit v 

případě, že by jejich investice do bezpečnosti elektrárny přesáhla 500 mil. EUR. Na konci 

října 2010 byly pak tyto podmínky přidány k Aktu o atomové energii, což bylo na závěr v 

listopadu potvrzeno horní komorou.
10

 

 Avšak ihned na začátku roku 2011 se celá situace naprosto změnila. V reakci na 

katastrofu v jaderné elektrárně Fukušima se německá vláda rozhodla uvalit tříměsíční 

moratorium na provoz veškerých jaderných elektráren, během kteréhož měly být provedeny 

bezpečnostní kontroly a zvážena budoucí role jaderné energie v energetické politice 

Německa, přičemž reaktory starší roku 1980 měly být okamžitě odstaveny, což se týkalo hned 

8 nejstarších reaktorů.
11

 

Toto opatření však zdaleka nestačilo k tomu, aby uklidnilo veřejnost či opozici, což na konci 

května 2011 nakonec vyústilo v rozhodnutí  o obnovení původního plánu červeno-zelené 

vlády o postupném vyřazení jaderných reaktorů z provozu a celkovém odstoupení od jaderné 

energie s tím, že by měla být částečně nahrazena novými uhelnými a plynovými elektrárnami. 

                                                 

9
 German nuclear phase-out limits carbon cuts. World Nuclear News [online]. Červen 2007 [cit. 2012-05-17]. 

Dostupné z: http://www.world-nuclear-news.org/newsarticle.aspx?id=13502 
10

 Dempsey, Judy. "German Government Agrees to Let Nuclear Plants Run Longer." International Herald 

Tribune, Sep 07, 2010. 
11

 McGroarty, Patrick and Vanessa Fuhrmans. "Germany to Close Nuclear Plants." Wall Street Journal, May 31, 

2011. 
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Po hladkém hlasování v Spolkovým sněmem byl nakonec tento návrh potvrzen 8. července 

Spolkovou radou.
12

 

V reakci na toto rozhodnutí velké energetické koncerny zažalovaly Německo za protiústavně 

vymáhané platby, přičemž podle odhadů může Německo čelit žalobám až ve výši 10 mld. 

EUR. V případě daně uvalené na jaderné palivo již byla Hamburským daňovým soudem 

shledána nekompatibilnost s německou ústavou a energetickým firmám již byly vyplaceny 

kompenzace. Vedle toho však ještě probíhá proces týkající se uzavření osmi reaktorů po 

fukušimské havárii, resp. kompenzací spojených s ušlým ziskem.
13

 

1.4 Protijaderné hnutí 

 Určitě jedním z důležitých faktorů, které ovlivnily poměrně ambivalentní postoj 

Německa k jaderné energii, byly rozsáhlé protijaderné protesty, které šly s počátkem rozvoje 

jaderné energetiky ruku v ruce. 

 Počátky tohoto hnutí jsou ještě spjaty s protesty proti jadernému zbrojení, které 

probíhaly především v 50. letech s podporou spíše levostranného politického spektra. Protesty 

spojené s mírovým využitím JE se objevily až během 70. let a v této době měly podobu spíše 

menších akcí s lokálním dopadem, již přesto však dosahovaly některých úspěchů, přičemž při 

nich často spojovali síly environmentalisté a opět zástupci levého spektra. Až po roce 1974 se 

toto hnutí začalo rozvíjet do plné síly a celonárodního rozsahu, přičemž hlavní náplní jeho 

snah byly protesty jak na místech, určených k výstavbě jaderných elektráren, tak i např. v 

oblastech skladování jaderného odpadu.
14

 

 Různé protijaderné nálady (protesty proti stavbě jaderné elektrárny ve Wyhlu, reporty 

o nejaderné budoucnosti Německa,...)
15

 postupně získávaly podporu v celém Německu. Velký 

úspěch představoval vznik Strany zelených jakožto samostatného politického subjektu s 

výrazně protinukleární rétorikou, což v té době znamenalo rozpor s přístupem vládnoucí SPD. 

                                                 

12
 Ibid. 

13
 Wiesmann, Gerrit. "Nuclear Groups to Sue Over Idled Plants." Financial Times, Mar 28, 2011. 

14
 PATO, Thadeus. Anti Nuclear Movement: Stronger than ever - weaker than before?. International Viewpoint 

Online magazine. Červen 2011, č. 437. ISSN 1294-2495. Dostupné z: 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2171 
15

 VON WEIZSÄCKER, Ernst U. German Nuclear Policy. SOKOLSKI, Henry D. Taming the next set of 

strategic weapons threats. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006, s. 

153. ISBN 1-58487-243-8, Dostupné z: 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=707 
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Kancléř Schmidt dokonce Zelené označil poměrně nelichotivými přízvisky a předpokládal, že 

jejich manifest nebude mít dlouhého trvání. To se však nestalo a naopak, během následujících 

období spolupráce SPD a Zelených v opozici, se některé "zelené" myšlenky začaly postupně 

rozšiřovat i mezi sociální demokraty.
16

 

 Po ústupu SPD se vytvořila středopravicová vláda CDU a FDP pod vedením Helmuta 

Kohla. Avšak kroky především v zahraniční politice (snaha o rozmístění jaderných hlavic na 

obranu proti SSSR), ale také neřešení ekologických problémů doma vedla kolem roku 1983 k 

rozsáhlým protestům a také ke značnému snížení popularity stávající vlády, která minimálně v 

průzkumech ztratila pomyslnou většinu a naopak na popularitě získali Zelení. Kohl si 

uvědomil důležitost problematiky životního prostředí a zaměřil se na ni, což z Německa i pod 

konzervativní vládou udělalo jednoho z velkých zastánců "zeleného" přístupu v Evropě.
17

 

 Poměrně značné změny znamenala havárie v Černobylu, která v plné míře ilustrovala 

tragické dopady rozsáhlé jaderné havárie, a i když byl německý a sovětský přístup jen sotva 

srovnatelný, zapříčinila značný nárůst protijaderné nálady v Německu, což pochopitelně 

neuniklo pozornosti politiků. SPD, v této době již citelně ovlivněná názorovými proudy 

Zelených, jasně odmítla jadernou energii. Jejím rostoucím preferencím však chtěl učinit přítrž 

Kohl, uvědomujíc si, že toho lze dosáhnout pouze větším akcentováním environmentální 

politiky. Z tohoto důvodu založil ministerstvo životního prostředí, do jehož čela prosadil 

Klause Töpfera, jenž vedle jiných opatření také posléze představil první snahy Německa o 

omezení emisí CO2, a to o 25-30 % do roku 2005.
18

  

 I přes změnu svého přístupu k přírodnímu prostředí si Německo stále zachovávalo 

svou jadernou energii, přestože události v Černobylu postavily jakékoliv další rozšiřování 

kapacity mimo diskuzi. Taková situace trvala až do roku 1998, kdy byla stávající vláda 

odejita a koalici vytvořili Sociální demokraté v kombinaci se Zelenými. Vzhledem k tomu, že 

v této době byly obě strany již silně protijaderné, pokus o odstranění jaderné energie z 

energetického mixu se dal očekávat. Výsledkem byla výše zmíněná dohoda, podle které měly 

energetické společnosti vyřadit jadernou energii v průběhu následujících 21 let. Podle 

                                                 

16
 VON WEIZSÄCKER, Ernst U. German Nuclear Policy. SOKOLSKI, Henry D. Taming the next set of 

strategic weapons threats. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006, s. 

155. ISBN 1-58487-243-8, Dostupné z: 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=707 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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protijaderných hnutí se však jednalo o bídný kompromis, který opozičním stranám dával 

perspektivu zpětného přistoupení k JE v případě vítězství ve volbách (ostatně opozice se s 

tímto plánem příliš netajila). Tato situace také posléze nastala, když v roce 2010 nově 

sestavená vláda CDU/CSU a FDP rozhodla o prodloužení životnosti jaderných elektráren. To 

vedlo k dalším iniciativám protijaderných aktivistů, tentokrát poměrně rozsáhlého charakteru 

(příkladem budiž lidský řetěz mezi dvěma jadernými elektrárnami o délce 120 km, kterého se 

zúčastnilo 150 tisíc lidí).
19

 

 V reakci na katastrofu ve Fukušimě pak došlo k obrovským protestům, kdy se do ulic 

mnoha velkých měst vydaly statisíce lidí (např. jen v Kolíně protestovalo na 40 000 lidí), 

podpořeny odborovými organizacemi, což dokumentuje značnou citlivost Němců na tuto 

problematiku. Přitom např. reakce průmyslu nebyla ani zdaleka tak prudká a z této strany se 

spíše ozývala varování před příliš zbrklým ústupem, ovšem co do vyznění, tyto názory byly 

přehlušeny celkově silně protijaderným vyzněním názoru veřejnosti, který se ostatně i projevil 

konkrétně, když při volbách v Bádensku-Württembersku poprvé v historii získali Zelení 

svého premiéra. 
20

 

2 Jaderná energie jako politické téma 

 Předchozí část byla věnována tomu, jakým způsobem se rozvíjela jaderná energetika v 

Německu a jakými proměnami během let prošla. V této části budou diskutována nejprve 

historická východiska nejdůležitějších politických subjektů ve vztahu k jaderné energii a 

následně popsány zásadní události během havárie ve Fukušimě i po ní. 

 Při zkoumání německého přístupu k jaderné energii před událostmi ve Fukušimě lze 

konstatovat, že zde neexistuje čisté rozdělení na pro a protijaderné politické síly ve smyslu 

politického spektra, nicméně levé spektrum se dá víceméně označit za to více protijaderné, 

zatímco spíše pravé spektrum lze označit za projaderné, avšak v obou případech lze nalézt 

výjimky. Za strany bezvýhradně podporující jadernou energii lze označit CSU (Christlich-

Soziale Union in Bayern, CSU, stranu příbuznou CDU) a FDP (Frei Deutsche Partei). V 

                                                 

19
 PATO, Thadeus. Anti Nuclear Movement: Stronger than ever - weaker than before?. International Viewpoint 

Online magazine. Červen 2011, č. 437. ISSN 1294-2495. Dostupné z: 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2171  
20

 GOEBEL, Nicole. Hundreds of thousands protest against nuclear energy across Germany. Deutsche Welle 

[online]. 26.03.2011 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.dw.de/dw/article/0,,14945340,00.html 
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případě CDU byla podpora jaderné energie také čitelná, nicméně zde se již potýkala s 

určitými výhradami.
21

 

 Naopak v případě Sociálních demokratů (SPD) je v průběhu let znatelná změna 

postoje na protijaderný. Zatímco během 60. a zejména 70. let SPD vystupovala jako 

jednoznačný příznivec využívání JE, po havárii v Černobylu a na základě odezvy svých 

voličů velmi rychle upravila svůj program a v dalších letech již naopak veřejně brojila proti 

atomové energii, přičemž vyvrcholením této politiky byla úprava Aktu o jaderné energii, která 

měla zajistit postupné odstoupení od jejího využívání. Avšak i v případě této strany se nedalo 

mluvit o stoprocentním postoji, jelikož i v jejích řadách se našli politici, jenž s odstoupením 

nesouhlasili.
22

 

 Historicky největším odpůrcem využívání jaderné energie v rámci německého 

politického mainstreamu byli Zelení, kteří se už v podstatě od svého vzniku o tzv. Atomovém 

státě
23

 vyjadřovali velmi kriticky a naprosto odmítali jakoukoliv stavbu a provoz jaderných 

elektráren. Podobně se o této problematice vyjadřovali Die Linke, strana na úplném okraji 

levého spektra.
24

 

 Pokud se podíváme na specifika voličů jednotlivých stran, podle očekávání lze najít v 

tomto ohledu poměrně značnou názorovou korelaci s politickými programy. Podle průzkumu 

společnosti Forsa z počátku roku 2007 bylo 72 % voličů FDP, resp. 64 % voličů CDU/CSU 

pro prodloužení životnosti jaderných elektráren nad hranici stanovenou stávajícím plánem, 

který vznikl dohodou červenozelené vlády SPD a Zelených, a dokonce přes 20 % voličů obou 

stran bylo pro úplné zrušení tohoto plánu. Naopak v případě SPD pro určitou změnu tohoto 

plánu bylo pouze 40 % voličů, u Die Linke necelých 35 % a u Zelených dokonce pouze 15 % 

(viz Obr. 1).
25

 

                                                 

21
 FALTER, Jürgen W. Public Opinion on Nuclear Energy in Germany. LESOURNE, Sous la direction de 

Jacques. Gouvernance européenne et géopolitique de l'énergie. Paris: IFRI, 2008, s. 31-43. ISBN 978-2-86592-

236-9, Dostupný z: http://www.ifri.org/files/Energie/Nucleaire2.pdf. 
22

 Ibid., 31 
23

 Ibid., 32 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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Obr. 1: Názory na odstoupení od jaderné energie voličů jednotlivých stran

 

Zdroj: FALTER, Jürgen W. Public Opinion on Nuclear Energy in Germany. LESOURNE, Sous la direction de 

Jacques. Gouvernance européenne et géopolitique de l'énergie. Paris: IFRI, 2008, s. 33. ISBN 978-2-86592-236-

9, Dostupný z: http://www.ifri.org/files/Energie/Nucleaire2.pdf. 

 

 Celkově se k postupnému odstoupení tak, jak bylo v plánu, přihlásila téměř polovina 

Němců, avšak poměrně velké množství lidí bylo i pro prodloužení doby, po kterou měly 

jaderné elektrárny ještě pracovat, a 17 % lidí dokonce i pro úplné zrušení tohoto odstoupení. 

Jak je tedy vidět, německý přístup k této problematice byl ještě v roce 2007 velmi 

nevyhraněný a v podstatě navázal na historicky nejasný postoj Německa k jaderné energii, 

kdy se již od konce 70. a 80. let budovalo silné protijaderné hnutí, které ještě nabylo na síle po 

havárii v Černobylu, avšak stále zde existovalo významné množství lidí s naprosto opačným 

názorem.
26

 

 Obecně by se postoj Němců k jaderné energii v této době dal charakterizovat tak, že 

průměrný Němec se příliš neobával přímého ohrožení a největší obavy byly spojeny se 

skladováním jaderného odpadu. Tato skutečnost se také mohla projevit v tom, že ačkoliv bylo 

poměrně dost Němců pro odstoupení, pouze přibližně třetina obyvatelstva považovala 

odstoupení za přijatelné při neexistenci jiných alternativ. Avšak možná nejzajímavější 

skutečností byl fakt, že politika odstoupení setrvávala v této době spíše na okraji zájmu 

                                                 

26
 Ibid., s. 34 
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obyvatelstva a ačkoliv velmi málo lidí bylo s určitostí pro výstavbu nových jaderných 

elektráren, určitě zde existoval prostor minimálně pro prodloužení stávajícího omezení 

životnosti, čemuž jistě napomáhala sílící debata o klimatických změnách, která spíše 

favorizovala další užívání relativně "čisté" nukleární energie.
27

 

2.1 Akcentování jaderné otázky ve volbách 2005 a 2009 

 V roce 2005 po patovém výsledku nakonec koalici sestavili Sociální a křesťanští 

demokraté, jejichž názorová základna na jadernou energetiku se pochopitelně značně lišila. 

Avšak v zájmu řešení důležitějších otázek byla nakonec tato koalice schopna najít společnou 

řeč, nicméně v případě jaderné energetiky nebyl nalezen nějaký nový konsensus, a tato 

problematika byla tedy uložena k ledu a byly zachovány změny, které se udály ještě za 

červenozelené koalice.
28

 

 Velmi odlišným výsledkem však skončily volby v roce 2009, ve kterých poměrně 

přesvědčivě zvítězila CDU/CSU a SPD naopak propadla o více než téměř třetinu na 23 %, i 

přesto, že jejich program byl povětšinou v souladu s většinovým míněním. Pravděpodobnou 

příčinou byla spíše ztráta důvěry Němců v samotné představitele Sociální demokracie. 

Naopak mezi vítěze se zařadily menší strany, když si FDP, Die Links i Zelení výrazně 

polepšili. Největší skok zažila FDP, která získala téměř 15 % hlasů a stala se tak třetí největší 

stranou ve Spolkovém sněmu.
29

 

 A právě FDP spolu s CDU/CSU sestavila koalici, která představovala značný posun 

od velké koalice minulého období. Na druhou stranu musela počítat s poměrně silnou opozicí, 

sestávající se z SPD, Die Links a Zelených, ačkoliv s převahou 22 hlasů měla dostatečně 

stabilní pozici na prosazení potřebných reforem, přičemž mezi tyto reformy patřila i další 

podoba energetické politiky Německa. I přesto, že postoj k jaderné energii byl u obou stran 

trochu odlišný (prodloužení provozu u CDU proti další výstavbě v případě FDP; CSU svými 

názory stála přibližně někde uprostřed), obě strany se shodly na tom, že současné podmínky 

                                                 

27
 Ibid. 

28
 Breeze, Paul. "Nuclear Power: Phasing Out the Phase-Out?" Power Engineering International 17, no. 3 (2009): 

54-57. http://search.proquest.com/docview/214449531?accountid=17203. 
29

 "Germans Spiegel Sees FDP as Biggest Winner of Bundestag Election." BBC Monitoring European, , 2009. 

http://search.proquest.com/docview/459268434?accountid=17203., THORBEN, Albrecht. The German 

Elections: Consequences for the SPD. [online]. London: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009: 6 s.  [cit. 2012-05-17]. 

Dostupné z: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/06771.pdf 
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nejsou vyhovující a prodloužily životnost jaderných elektráren, což mělo posléze umožnit 

hladší přechod na obnovitelné zdroje.
30

 

 Během následujících měsíců se však přístup jednotlivých stran vládnoucí koalice k 

jaderné energii začal měnit. Část CDU požadovala, aby toto prodloužení životnosti bylo co 

nejkratší, někde mezi 4 a 8 lety, v případě FDP se zase přestalo mluvit o neomezené 

životnosti a spíše bylo akcentováno prodloužení někde mezi 12 až 20 lety. Víceméně pouze 

CSU zůstala v tomto směru konzistentní s názorem, že by elektrárny měly sloužit tak dlouho, 

jak to jen bude možné. Tato fragmentace měla několik příčin. V prvé řadě se jednalo o 

politické faktory, když koalice ztratila část prostoru pro manévrování z důvodu prohraných 

voleb v Severním Porýní-Vestfálsku, které ji stálo většinu ve Spolkové radě. Vzhledem k 

silnému odporu Zelených a SPD vůči jakýmkoliv opatřením, která by měla prodloužit 

životnost jaderných elektráren, by pak bylo takřka nemožné protlačit výraznější změnu tohoto 

zákona a v podstatě jedinou možností by bylo kratší prodloužení životnosti o deset let, které 

by se mohlo obejít bez souhlasu Spolkové rady.
31

 

Vedle toho zde existovaly i další důvody, především v případě CDU, která se v dalších 

volbách již nemohla spolehnout na FDP, jenž ztrácela preference, a nejbližším partnerem by 

se tak mohli stát Zelení, jejichž postoj k jaderné energii by však mohl takovou potenciální 

spolupráci zhatit. Vedle těchto důvodů pak lze zmínit také možný vliv firem podnikajících v 

oblasti obnovitelných zdrojů, jejichž lobby také mohlo mít na tyto změny vliv.
32

 

 I přes tyto problémy se nakonec německá vláda dostala ke společnému rozhodnutí, 

jenž bylo obsaženo ve vládní energetické koncepci 2010, která také mj. upravovala rozvoj 

obnovitelných zdrojů a rozvodné sítě. Obecně by se předpokládaná role jaderné energie v 

tomto kontextu dala označit za transitivní; jejím účelem mělo být umožnění hladkého rozvoje 

obnovitelných zdrojů a zvyšování jejich podílu na celkové produkci, přičemž ty měly 

postupně nahrazovat konveční zdroje.
33

 

                                                 

30
 RADCKE, Antje. “Green Parity” – The Energy Policy Challenge Following the Parliamentary Election. In: A 

New German Government – The Road Map for the Next Four Years [online]. Berlín: Edelman GmbH, 

September 2009: s. 17 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.setav.org/ups/dosya/17042.pdf 
31

 Ibid. 
32

 ANTAS, Łukasz. The German energy sector: between politics and economics. Central European 

Weekly [online]. 01.09.2010, č. 28, s. 2-4 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/CEWEEKLY_83.pdf 
33
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 Německá energetická koncepce z druhé poloviny roku 2010 měla tři hlavní těžiště; 

ochranu životního prostředí, ekonomickou efektivitu a zabezpečení dodávek energie, přičemž 

ke všem mohlo delší využívání jaderné energie prospět. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 

prodloužení životnosti všech 17 jaderných elektráren průměrně o 12 let, kde elektrárny, které 

byly uvedeny do provozu před rokem 1980, získaly 8 let k dobru, a elektrárny postavené po 

roce 1980 získaly 14 let.
34

 

 Koalice tento krok učinila i navzdory obecně nepříliš vstřícnému postoji veřejnosti 

vůči jaderné energii. V tomto okamžiku však JE nepředstavovala ostře diskutované téma a v 

kontextu evropské dluhové krize se prodloužení životnosti reaktorů mohlo jevit jako varianta, 

která by Německu mohla ulehčit postupný přechod z konvenčních zdrojů na zdroje 

obnovitelné. 

 Vše však změnilo zemětřesení o síle 9, které v pátek, 11. března 2011 v 6.45 ráno SEČ 

zasáhlo Japonsko. Již o čtyři hodiny později japonská vláda vyhlásila stav nouze. Už v této 

chvíli představovala tato skutečnost pro nejvyšší představitele projaderné koalice v Německu 

velký problém, který se ještě dále eskaloval další den, kdy došlo k explozi ve Fukušimě, jenž 

opět roznítila obavy z podobných nehod po celém světě, Německo nevyjímaje. I v rámci CDU 

začalo být jasné, že většinová podpora jaderné energie je pryč.
35

 

 Po celém Německu se začalo protestovat proti současnému přístupu koalice, přičemž 

největší vykřičník představovala demonstrace asi 60 tisíc občanů v Bádensku-

Württemberksku, kde se měly přibližně za 14 dní konat velmi důležité volby. V tuto chvíli 

však stále ještě nebylo nic vyřešeno, ačkoliv už bylo zřejmé, že v těchto volbách bude mít 

kandidát konzervativců, Stefan Mappus, velmi těžkou pozici vzhledem ke své zanícené 

obhajobě atomové energie.
36

 

 Koalice byla tímto vývojem velmi zaskočena, ta si však žádala rychlou a přesvědčivou 

reakci. Ta však přišla od kancléřky Merkelové až ve středu, a těžko mohla být označena za 

přesvědčivou, když oznámila urychlený přechod na obnovitelné zdroje a 3měsíční 

                                                                                                                                                         

Technology, 2010, Říjen 2011 [cit. 2012-05-17]. S. 3-4 Dostupné z: 

http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/energiekonzept_bundesregierung_en.pdf 
34

 Ibid., s. 14 
35

 BESTE, Ralf et al. Out of Control: Merkel Gambles Credibility with Nuclear U-Turn. Der Spiegel: das 

deutsche Nachrichten-Magazin, [online]. Hamburg: SPIEGEL-Verlag, 21.3.2011 [cit. 2012-05-17]. 

ISSN             0038-7452      . Dostupné z: http://www.spiegel.de/international/germany/out-of-control-merkel-

gambles-credibility-with-nuclear-u-turn-a-752163-4.html 
36
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moratorium na provoz jaderných elektráren, přičemž pouhých několik měsíců předtím 

dokázala prosadit prodloužení provozu těchto elektráren i přes výhrady svého ministra 

životního prostřední, Röttgena, na němž v tuto chvíli leželo hlavní břímě tohoto politického 

veletoče.
37

 

 A toto břímě bylo značné vzhledem k tomu, že vládní rozhodnutí bylo provedeno 

velmi rychle a nepromyšleně, přičemž sebou neslo jednak problémy právního charakteru, ergo 

zda je vůbec možné elektrárny tímto způsobem uzavřít, jednak finančního charakteru, 

spojených mj. s uzavřením reaktorů, což podle odhadů mělo stát přibližně 500 mil. EUR, a 

také samozřejmě politického charakteru; ačkoliv nastolený směr byl v souladu s většinovým 

veřejným míněním, samotný obrat představoval velkou ránu koaliční integritě a uvalené 

moratorium dokonce paradoxně mohlo šancím CDU uškodit.
38

 

 S poměrně velkou jistotou lze říci, že takto zbrklý obrat byl do výrazné míry ovlivněn 

blížícími se volbami v Bádensku-Württembersku a snahou o vybalancování sil nebezpečně se 

překlápějících na stranu Zelených a Sociálních demokratů. Ani ten však nedokázal zabránit 

porážce CDU a naopak vzestupu Zelených, upozorňujíc na fakt, že se část voličské základy 

CDU začíná přesouvat jinam. Nevídaný úspěch Zelených (vedoucí pozice a první premiér v 

rámci všech spolkových republik v historii) dále potvrdil, že odpor k jaderné energii 

dosahoval v této době vrcholu.
39

 

  Vedle prohry v rámci spolkové republiky tato situace znamenala prohru i pro 

samotnou kancléřku, jelikož dala podnět k růstu vnitrostranické opozice, která obecně 

považovala vyhlášení moratoria za politicky velmi slabý akt a kompromisní řešení, které není 

řešením ani pro odpůrce ani pro podporovatele jaderné energie. Jediným uklidněním byla v 

                                                 

37
 BESTE, Ralf et al. Out of Control: Merkel Gambles Credibility with Nuclear U-Turn. Der Spiegel: das 

deutsche Nachrichten-Magazin, [online]. Hamburg: SPIEGEL-Verlag, 21.3.2011 [cit. 2012-05-17]. 
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tuto chvíli pro Merkelovou skutečnost, že neexistoval nikdo, kdo by mohl její oslabenou 

pozici ohrozit.
40

 

 Co se týče samotného moratoria, které nabylo účinnosti 16. března 2011, tak jeho 

bezprostředním dopadem bylo odpojení sedmi jaderných elektráren ze sítě na 3 měsíce a 

definitivní uzavření elektrárny Krümmel z bezpečnostních důvodů, přičemž hlavním 

důvodem mělo být opětovné zhodnocení celého sektoru především v kontextu bezpečnosti, 

čímž byla pověřena Komise pro bezpečnost reaktorů (RSK, Reaktorsicherheitskommission). 

Případné opětovné zapojení elektráren do sítě mohlo být provedeno na základě doporučení 

Etické komise, která byla sestavena za účelem vyhodnocení obecných rizik jaderné 

energetiky.
41

 

 K tomuto vyhodnocení došlo na konci května 2011, kdy Etická komise vydala svou 

závěrečnou zprávu, podle které bylo možné v případě přijetí patřičných opatření obsažených v 

tzv. Energetickém obratu
42

 kompletně vyřadit jadernou energii během následující dekády a v 

ideálním případě dokonce i ještě o něco dříve. Obecným závěrem bylo, že by jaderné 

elektrárny měly být vyřazeny okamžitě ve chvíli, kdy budou k dispozici energetické zdroje s 

nižší mírou rizika. V tuto chvíli toto konstatování také znamenalo definitivní konec varianty 

opětovného zapojení elektráren, které byly již dříve vyřazeny z provozu.
43

 

 V kontextu reakce německé veřejnosti na události v Japonsku se nelze tomuto verdiktu 

divit, obzvlášť v případě zhodnocení rizik provozu těchto elektráren, kde  vedle několika 

objektivních hledisek byla zvažována hlavně subjektivní stránka věci, především etické 

hledisko, a v kontextu událostí v Japonsku byla tato perspektiva velmi silným argumentem, ať 

už s racionální stránkou věci měl jakkoliv málo společného. Avšak za problematickou se dá 
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označit skutečnost, že specifika technická a na ně navazující ekonomická byla zvážena pouze 

velmi povrchně i přesto, že v rámci této problematiky mají zcela určující charakter.
44

 

 Ačkoliv výsledek snažení této etické komise nebyl pro německou vládu obecně 

závazný, na základě výše uvedených závěrů nakonec 30. června rozhodla o urychleném 

odstoupení od jaderné energie. Co se týče dalších prvků německé energetické politiky, tak její 

budoucí vývoj měl víceméně odpovídat původnímu energetickému konceptu ze srpna 2010, 

samozřejmě s jistými úpravami, které byly nutné k nahrazení jaderné energie. Na základě této 

strategie se Německo v delším časovém horizontu mělo stát jednou z environmentálně 

nejšetrnějších a energeticky nejefektivnějších ekonomik na světě s velkým podílem 

obnovitelných zdrojů.
45

 

 Bezpochyby je na místě dodat i pár faktů o tom, jak rychle celá úprava zákonů 

proběhla v návaznosti na předchozí události. 15. března bylo uvaleno 3měsíční moratorium. 

Přibližně za 2 měsíce, 16. května RSK potvrzuje, že všech 17 jaderných elektráren splňuje 

nejvyšší bezpečnostní standardy. 28. května prezentuje svůj závěr Etická komise, přičemž 

hned 30. května se parlamentní strany dohodly na odstoupení do roku 2022 a na změně 

potřebných zákonů. Už 6. června je připraven návrh zákona, který má tuto problematiku 

upravit, během června a července prochází postupně Spolkovým sněmem, 8. července je 

schválen ve Spolkové radě a 1. srpna podepsán prezidentem a vstupuje v platnost. Celá tato 

procedura byla provedena během přibližně 4,5 měsíce, což je v porovnání se srovnatelnými 

návrhy extrémně rychle a navzdory závěrům RSK, jenž vyhodnotily všechny elektrárny jako 

velmi bezpečné (ačkoliv v případě některých zde existovaly drobné bezpečnostní problémy, 

které se ale přímo nevztahovaly k jejich činnosti) a že analogická katastrofa té japonské není v 

Německu možná. Taková rychlost ilustruje, jaký tlak (ať už skutečný anebo subjektivně 

vnímaný) vláda pociťovala.
46
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3 Ekonomický kontext německého odstoupení 

 Pro ujasnění významu tohoto rozhodnutí, je nezbytné vyjasnit pozici jaderné energie v 

energetickém mixu a dále také celkový energetický rámec Německa, který může sloužit jako 

výchozí pozice pro zvažování různých variant středně a dlouhodobého nahrazení jaderné 

energie. V tomto kontextu lze považovat za zásadní dvě záležitosti; jednak podíl jaderné 

energie na celkové kapacitě a produkci a jednak zvyšující se důraz na obnovitelné zdroje. 

 Jaderná energie hrála v energetickém mixu Německa důležitou roli již od 80. let, kdy s 

kapacitou přibližně 9 GW měla druhý největší podíl hned po tepelných elektrárnách. Během 

následujících let absolutní kapacita atomových elektráren postupně stoupala, a to až do roku 

1991, kdy dosáhla kapacity 23,7 GW. V následujícím období celková kapacita spíše 

stagnovala, přičemž byl znatelný trend poklesu kapacity v případě konvenční produkce 

energie, tj. u tepelných zdrojů a naopak rozvoj zdrojů obnovitelných, především ve využívání 

větrné energie, jejíž kapacita do roku 2000 narostla na více než 6 GW. Kapacita jaderných 

elektráren se v tomto období víceméně nezměnila, částečný pokles je znatelný až během 

následujících let do roku 2009, související s prvním odstoupením Německa od využívání této 

energie, avšak tato hodnota není nijak markantní (mezi lety 2000 a 2009 se jednalo přibližně o 

2 GW kapacity).
47

 

 V případě samotné produkce elektrické energie, která v roce 2009 dosahovala cca 597 

TWh, se podíl jaderné energie postupně snižoval z takřka 30 % v roce 2000 až na 22,6 % v 

roce 2009, i přesto se ale dal její podíl na celkové produkci elektřiny označit za značný. 

Přitom ale celková německá spotřeba elektrické energie činila 582 TWh, čili Německo sice 

technicky bylo exportérem elektřiny, ve skutečnosti však jeho přebytek nebyl nikterak 

vysoký. Konkrétní podíly jednotlivých zdrojů energie lze vidět na následujícím grafu.
48
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Obr. 2: Produkce elektřiny v Německu podle zdroje mezi lety 2000 a 2010

 

Zdroj: BOSMAN, Rick. Germany’s ‘Energiewende’: Redefining the Rules of the Energy Game. Freiburg: 

Clingendael International Energy Programme, 2012. 

 Vedle vývoje podílu jaderné energie je však poměrně zajímavý rostoucí význam 

obnovitelných zdrojů na celkové produkci, který svědčí o relativně úspěšné snaze o růst jejich 

významu, přičemž tato myšlenka je mj. součástí energetické koncepce z roku 2010, která 

nastínila perspektivy budoucího vývoje a měla sloužit jako vodítko pro německou energetiku 

do roku 2050. Přesto, že po opětovném odstoupení došlo k určitým změnám v tomto 

konceptu, základní podstata vstupu do éry obnovitelné energie zůstala zachována.
49

 

 Tento vstup byl konkrétně formulován v cílech, kterých by mělo být dosaženo do roku 

2050. Jednak by emise CO2 měly být sníženy o 80-90 % v porovnání s rokem 1990, dále by 

měla být primární energetická zásoba tvořena ze 60 % obnovitelnými zdroji a energetická 

efektivita by se měla zvýšit o 2 % každý rok. Vzhledem k tomu, že byly tyto cíle stanoveny 

pro poměrně dlouhý horizont, byly stanoveny i jakési milníky, jejichž plněním by se 

Německo postupně přibližovalo těmto cílům. Např. podíl obnovitelných zdrojů na produkci 

elektrické energie by se měl postupně zvyšovat na 35 % v roce 2020, 50 % v roce 2030, atd.
50
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 V roce 2010 byla německým ministerstvem hospodářství spuštěna studie, jenž měla 

zmapovat hospodářské důsledky prodloužení životnosti jaderných elektráren. Po dalším 

obratu v roce 2011 pak byl do této studie začleněn i scénář bez jaderné energie. V obou 

případech se počítalo v delším časovém horizontu s postupným úbytkem významu 

konvenčních energetických zdrojů a zároveň nárůstu významu obnovitelných zdrojů. Naopak 

krátkodobě využití konvečních zdrojů má své opodstatnění vzhledem k nutnosti nahradit 

odstavené elektrárny. Podle zpracované analýzy by pak Německo mělo přibližně do roku 

2020 ještě zůstat čistým exportérem energie.
51

 

 V případě problematiky obnovitelných zdrojů a omezení emise CO2 je však potřeba 

zmínit dva zásadní problematiky, které většinou nebývají v této souvislosti jasně artikulovány, 

nicméně v případě snahy o jakékoliv předpovědi budoucího vývoje je nutné je do modelu 

zahrnout. V prvé řadě se jedná o zdánlivě rychlý nárůst produkce z obnovitelných zdrojů. 

Tento nárůst se podle výše zmíněné tabulky zdá být značným, ovšem je potřeba si uvědomit, s 

čím konkrétně je tento růst spojen a zda skutečně představuje funkční variantu velkého podílu 

produkce v delším časovém horizontu. Této problematice se více věnuji v kapitole 

Problematika obnovitelných zdrojů. 

3.1 Dopady odklonu od jaderné energie 

 Až neuvěřitelně rychlý odklon od jaderné energie, provedený i přesto, že německé 

jaderné elektrárny splňovaly přísná německá ustanovení na bezpečnost a situace v Německu 

byla pouze těžko porovnatelná s tou v Japonsku, znamenal, že v podstatě ihned odpadlo ze 

sítě 8,8 GW ekologicky nezávadné kapacity, což představovalo jednak velké potíže pro 

operátory ručící za spolehlivost sítě a jednak to zakládalo na další problém, tj. nedostatek 

zajištěné energetické zásoby na zimu, přibližně o 2 GW.
52

 

 Důsledků tohoto rychlého vyřazení bylo hned několik. Především se celá německá 

energetická síť dostala pod velký tlak se značnou regionální disbalanci v rámci dostupné 

kapacity, což mj. výrazně zvýšilo pravděpodobnost selhání a rozsáhlých "black-outů" z 

důvodu přetížení sítě. Dále se Německo s nástupem moratoria stalo čistým dovozcem 
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elektřiny,
53

 což v delším horizontu pro něj může představovat ohrožení geopolitické pozice, 

nehledě na to, že je pravděpodobné, že značná část dovozů bude z takříkajíc neobnovitelných 

zdrojů, což částečně jde proti myšlence celého odstoupení.
54

 

 Problémy se ale nevyhnou ani některým cílům, které jsou součástí německé 

energetické koncepce, především se pak jedná o emisní limity, jelikož z důvodu potřeby nové 

dodatečné kapacity bude nutné vybudovat nové konvenční elektrárny, plynové a uhelné, 

přibližně v kapacitě 10 GW, což pochopitelně ohrozí omezování emisí CO2.
55

 

 V souvislosti s problematickou situací německé energetické sítě se dokonce uvažovalo 

o vytvoření tzv. studené rezervy, jejíž funkci by plnila jedna odstavená jaderná elektrárna, 

která by v případě nouze mohla vypomoci a podpořit kolabující síť. Nakonec však byla 

Bundesnetzagentur schopna zajistit dodatečné zdroje v podobě několika konvenčních 

elektráren, které by měly udržet síť pod kontrolou. Podobná situace nastala např. v prosinci 

2011 a také v únoru.
56

 

 I přes tento relativní úspěch však odstavení jaderných elektráren představuje pro síť 

velký problém a i přes tlak na urychlení některých životně nutných projektů zde stále existují 

obavy např. o produkci elektřiny v jižní části Německa v zimě 2012/2013. Problémy se sítí 

byly agenturou rozeznány již po uvalení moratoria a vzhledem k velkým změnám během 

posledních let již síť dosáhla svých limitů a její další rozvoj je tedy naprosto zásadní.
57

 

 Ve zprávě vydané v reakci na vyhlášené moratorium agentura také vyjádřila obavy z 

poklesu spolehlivosti sítě a z nutnosti zasahovat do jinak konkurenčního trhu, což je 

pochopitelně velmi neefektivní a nežádoucí. Rizika byla spojena především se zimními 

měsíci, kdy je sít vytížena ve větší míře. Naštěstí se díky příznivým meteorologickým 

podmínkám během roku podařilo do značné míry využít nainstalovanou kapacitu 

obnovitelných zdrojů a tak zabránit dalším problémům. I přesto ale agentura upozorňovala na 
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to, že vzhledem k nespolehlivému charakteru obnovitelných zdrojů (viz dále) není možné se 

ně 100% spolehnout.
58

 

 Ve spojitosti s obnovitelnými zdroji zde existuje ještě jeden problém, totiž 

nedostačující kapacita zásobníků, která dále komplikuje celou situaci v síti, a vzhledem ke 

zvýšenému zatížení sítě zde vzniká i další nepříjemná situace, kdy je zde sice vyžadován 

rozvoj celé sítě, z důvodu její velké vytíženosti však není možné tyto požadavky adekvátně  

splnit. Víceméně pak zde neexistovala žádná nárazníková zóna v případě neočekávaných 

událostí. Výrazný problém stále představovala situace v jižním Německu, kde se nedostávalo 

dostatečné elektrické kapacity, potížím ale čelily i jiné regiony. V této chvíli pochopitelně 

Německo nemělo kapacitu na to, aby mohlo plnit svou roli v propojené evropské síti a do 

potíží se dostaly i okolní země, dříve často spoléhající na německé exporty.
59

 

 V případě problematiky sítě sice nedošlo k fatálním selháním, nicméně několikrát byl 

vyhlášen kritický stav, který si vyžadoval pozornost Agentury (např. 28. a 29. března 2012, 

události mj. zmíněny v deníku Welt Online). Na základě těchto problémů vydal 50hertz 

několik zpráv, které svědčí o zranitelnosti německého energetického systému.
60

 

 Podle poslední zprávy vydané Agenturou se dají podobné problémy očekávat i v zimě 

2012/2013, kdy se sice zatím nepočítá s výpadkem dodávek plynu jako letos (v únoru 2012 

došlo k poklesu dodávek plynu z Ruska),
61

 nicméně naopak by mohly proběhnout další 

odstavení elektráren v jižním Německu, což by ještě zkomplikovalo už tak kritickou situaci v 

tomto regionu. Z tohoto důvodu doporučuje zprovoznění dalších rezervních kapacit ve vyšším 

výkonu oproti loňsku.
62

 

3.2 Problematika obnovitelných zdrojů 
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3.2.1 Náklady na obnovitelné zdroje a jejich přínos 

 Dlouhodobým cílem německé energetické politiky je zvyšování podílu obnovitelných 

zdrojů na kapacitě a produkci elektřiny, přičemž v kontextu odstupu od jaderné energie se 

tento požadavek stal ještě aktuálnějším, pokud Německo chce skutečně splnit všechny své 

vytyčené limity. Avšak i přesto, že rychlý přechod na obnovitelné zdroje zní bezesporu 

atraktivně, je spojen s mnohými problémy, které byly přítomny již před rozhodnutím z roku 

2011, v současnosti ale ještě nabývají na významu. 

 Silná podpora obnovitelných zdrojů se v Německu objevila již na počátku 90. let se 

vznikem podpůrné politiky tarifů. V roce 2000 byla v tomto směru pak zaručena podpora na 

dalších dvacet let, přičemž zákon mj. přinutil energetické společnosti, aby přijímaly takto 

vytvořenou energii do své sítě za zvýšenou cenu (v této době zhruba o 2 až 7 centů více). O 9 

let později s podporou 43 centů byla fotovoltaika zdaleka nepodporovanějším obnovitelným 

zdrojem (pro porovnání, tato podpora 8x přesahovala velkoobchodní cenu na energetické 

burze a byla 4x vyšší než podpora větrné energie). Ale i podpora obnovitelných zdrojů 

považovaných obecně za vyspělé (např. právě výše zmíněná větrná energie) vyžaduje 

vysokou finanční podporu, aby zůstala konkurenceschopnou.
63

 

 Tato podpora umožnila Německu, aby mělo v roce 2008 po USA druhou největší 

kapacitu větrných elektráren na světě a dokonce největší kapacitu v případě fotovoltaiky, což 

bylo široce propagováno jako velký úspěch. V případě produkce elektřiny však již velký 

optimizmus není na místě. V roce 2008 byl podíl větrné energie na celkové produkci 

Německa cca 6,3 %, následován spalováním biomasy a vodními elektrárnami. V případě 

fotovoltaiky to pak bylo cca 0,6 %, což v porovnání s náklady vynaloženými na její podporu 

(cca 8,4 mld. EUR v roce 2008) nebylo nikterak slavné.
64

 

 Mezi roky 2000 a 2008 pak bylo vynaloženo cca 53 mld. EUR na podporu 

obnovitelných zdrojů, přičemž se tato podpora projevila ve finální ceně pro zákazníka 

přibližně 7,5% přirážkou. I častý argument omezování emisí CO2 je z ekonomického hlediska 
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přinejmenším pochybný, když jsou evropské emisní certifikáty 4x levnější než odpovídající 

náklady na větrnou energii (v případě solární energie to je dokonce 53násobný rozdíl).
65

 

 A pokud se k vysokým nákladům přidá ještě pochybná tvorba pracovních míst a 

nespolehlivý výkon obnovitelných zdrojů, který je nutné podpořit využíváním konvenčních 

zdrojů, lze objektivně pochybovat o tom, zda se německá politika obnovitelných zdrojů dá 

považovat za úspěšný a zářný příklad pro ostatní státy, což je obrázek, který se často 

pokoušejí média vytvořit.
66

 

 I přesto, že však obnovitelné zdroje představují do značné míry velký experiment s 

nejistými výsledky a velkými náklady, bezesporu jsou veřejností velmi oblíbeny a jejich 

negativní stránky jsou často přehlíženy. Tato skutečnost je pravděpodobně jedním z důvodů, 

proč se Německo po událostech ve Fukušimě vydalo tak radikální cestou extrémně silného 

zaměření na obnovitelné zdroje. Je však otázkou, zda se potřeby německé energetiky dají 

růstem významu obnovitelných zdrojů skutečně splnit. 

3.2.2 Představují obnovitelné zdroje životaschopnou variantu? 

 Ačkoliv je debata o rychlém přechodu z jaderné na obnovitelnou energie jistě 

považována za politicky zajímavou, z racionálního hlediska zde existuje značné množství 

problémů, které rozhodně nelze označit za malicherné. Nicméně stejně jako i u jiných velkých 

rozhodnutí ani toto se bez problémů obejít nemohlo a již na počátku odstoupení bylo jasné, že 

tento odvážný krok představuje velkou výzvu. Z dnešního hlediska je však nutné se ptát, zda 

je Německo skutečně tento svůj ambiciózní plán schopno realizovat a kolik ho to bude stát? 

 Jak už bylo zdokumentováno výše, i přes svou atraktivitu mají obnovitelné zdroje řadu 

problémů, přičemž jedním z nich je i nespolehlivá produkce. Takový problém se dá poměrně 

snadno podchytit v případě, že obnovitelné zdroje tvoří pouze malou část celkové produkce, 

kde se jejich energetický příspěvek snadno ztratí. Problém však nastává ve chvíli, kdy by 

měly sloužit jako páteř celé energetické sítě. V tu chvíli by totiž výkyvy produkce mohly 

přinést dalekosáhlé následky. 
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 Hlavním prvkem posílené koncepce energetických zdrojů by měla být výstavba 

větrných elektráren (ať na moři či na souši) na severu Německa, jenž by měla v roce 2030 

tvořit 50 % veškeré poptávané energie v Německu. Problémem však je, že tyto elektrárny jsou 

extrémně závislé na dobrém počasí a je možné zažít i periody bez jakékoliv produkce
67

 a 

naopak i okamžiky, kdy razantní nárůst dodávky dovádí síť až na hranici její funkčnosti. 

Problémy mohou nastat především v zimním období, kdy je stálá vysoká poptávka po 

elektřině a dodávky ze zahraničí nejsou tak vysoké, aby byly schopny vyrovnávat situaci v 

síti. Podle RWE dosáhly variace v kapacitě větrné energie během první poloviny roku 2011 

23 GW a v případě fotovoltaiky 13 GW. Vzhledem k tomu, že dodávka elektrické energie 

patří mezi základní premisy fungování jakéhokoliv vyspělejšího hospodářství a je tedy nutné 

zajistit její bezpečnost a spolehlivost, přechod na tak nejistý zdroj energie ve větší míře se jeví 

jako značně hazardní.
68

 

 Na této problematice je možné velmi jasně dokumentovat rozdíl mezi jadernou a 

obnovitelnou energií, co se produkce týče. Zatímco v případě jaderné energie je možné se 

spolehnout na stabilní a bezpečnou produkci odpovídající instalované kapacitě, obnovitelné 

zdroje vykazují vysokou fluktuaci, kterou nelze spolehlivě předvídat. Z tohoto důvodu je 

nutné zajistit jiné zdroje energetické základy, přičemž jedinou možností je stavba dalších 

konvenčních elektráren (nejlépe plynových).
69

 

 Značná volatilita v produkci elektřiny v případě obnovitelných zdrojů vytváří i další 

problém. Vzhledem k tomu, že Německo nemá dostatek energetických zásobníků, je nuceno v 

případě náhlého velkého přebytku se této energie zbavit, což činí tak, že ji prodává do ciziny 

pod cenou. Poněkud absurdní je v tomto případě skutečnost, že její původní producent za ni 

stále dostává zaplaceno, jelikož je to zakotveno v zákoně. Tato skutečnost se pochopitelně 

negativně projeví především na účtu konečného zákazníka.
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 Dalším již dříve zmíněným problémem je nestabilita sítě, kterou by Německo pomocí 

obnovitelných zdrojů do jisté míry bylo schopno kompenzovat v případě, že by dokázalo 

propojit větrný sever s jihem, nicméně k tomu by bylo zapotřebí kolem 3,5 tis. km nového 

vysokonapěťového vedení. Pomocí tohoto vedení by bylo možné transportovat přebytek z 

větrných elektráren severu do podzásobených jižních oblastí, které v současnosti výrazně trpí 

odpojením místních jaderných elektráren. Realizace staveb o takovém rozsahu je však velmi 

problematická jak z důvodů stavebních, tak i kvůli nespokojenosti obyvatelstva. Dobře tuto 

situaci ilustruje zpráva Bundesnetzagentur z roku 2011, podle které je polovina z 24 velmi 

důležitých projektů zpomalena a dnešní síť je víceméně na hranici provozuschopnosti. Vedle 

toho se pak do problémů dostává i operátor Tennet, který obstarává připojení mořských 

větrných parků na severu Německa.
71

 

 Podobné problémy jsou ovšem spojeny i s ostatními obnovitelnými zdroji, ačkoliv co 

do absolutních důsledků zdaleka nemají takový dopad jako problémy větrných elektráren. V 

případě fotovoltaiky je to opět značná nespolehlivost produkce, ještě umocněná nestálým 

německým počasím. Dalším jejím problémem je vzhledem ke své specifické funkčnosti 

tendence přetěžovat síť, což opět může vést k jejímu kolapsu. Není opět třeba zmiňovat 

obrovské náklady na její výstavbu, které zdaleka neodpovídají jejímu přínosu k energetické 

stabilitě Německa.
72

 

 Je zajímavé se také podívat na některé zákony upravující problematiku obnovitelných 

zdrojů. V tomto směru se v německé legislativě objevují velmi zajímavé věci. Vskutku 

podivným je např. zákon, úkolující operátory sítě, aby informovali provozovatele 

obnovitelných zdrojů o změnách v managementu sítě nejpozději den před takovou akcí. Ve 

skutečnosti se však v tomto kontextu nejproblematičtější záležitosti (např. přepětí) objevují v 

rámci několika hodin, na což pochopitelně operátor musí rychle reagovat právě podobnou 

akcí, aby zabránil selhání sítě. Pro další ilustraci se pak stačí podívat na postup v případě 

přebytku produkce. V takovém případě operátor nemůže vypnout dodávky "zelené energie" 

ani v případě, že není prodejná na energetické burze. Zjednodušeně je v některých případech 

prostě nucen prodat energii za negativní cenu, čili někomu zaplatit za to, aby ho této energie 
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zbavil. Již z těchto dvou zákonů je poměrně čitelné, že německá podpora obnovitelné energie 

jde v některých případech poměrně daleko za rámec racionálního uvažování.
73

 

3.3 Problematický vývoj a vyhlídky do budoucna 

 Jak je tedy vidět, přechod na obnovitelné zdroje se zdaleka nedá nazvat snadným a 

potýká se se značnými problémy, především co se stability sítě a tedy zajištění 

bezproblémových dodávek týče. Možnosti stabilizace sítě existují v podobě budování 

konvečních zdrojů, nicméně ty jsou zase spojeny s nutným nárůstem emisí CO2. I v případě 

vytvoření rezervy v podobě plynových elektráren, které jsou k životnímu prostředí přívětivější 

než jejich uhelné protějšky, zde k nárůstu emisí CO2 v porovnání s v tomto směru 

bezodpadovými jadernými elektrárnami musí dojít. Navíc je potřeba vzít do úvahy také 

skutečnost, že plyn jako takový je v porovnání s uhlím poměrně drahým palivem, což zde 

vytváří prostor pro podporu "nečistých" uhelných elektráren. Již samostatnou problematikou 

je pak zajištění bezpečných dodávek plynu ze spolehlivých zdrojů.
74

 

 Výnos z uhelných a plynových elektráren se dá dobře ilustrovat na Obr. 3, který odráží 

zjednodušeně predikci čisté výnosnosti pro plynové a uhelné elektrárny v Německu v dalším 

období. Zatímco výnosnost z uhlí (černá linie) se pohybuje v černých číslech, výnosnost z 

plynu (zelená linie) se pohybuje v menším či větším záporu. Hlavní příčinou je v současnosti 

vysoká cena plynu. Pochopitelně ve chvíli, kdy se výnosnost pohybuje v záporných číslech 

(tj. firma prodává se ztrátou), neexistuje příliš důvodů pro stavbu nových kapacit.
75
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Obr. 3: Výnosnost produkce elektřiny z plynu a uhlí (EUR/MWh) 

 

 

Zdroj: MAROO, Jay. German power market outlook. In: Energy Risk [online]. 3.5.2012 [cit. 2012-05-17]. 

Dostupné z: http://www.risk.net/energy-risk/feature/2172395/german-power-market-outlook 

 K problematice plynových elektráren přispěla zajímavým způsobem studie think tanku 

Civitas, která konstatovala, že co se týče emisí CO2, jako samostatný zdroj mohou být 

plynové elektrárny v tomto směru lepší variantou než větrná energie zajištěná rezervními 

plynovými elektrárnami pro potřeby stabilizace sítě.
76

  

 Stávající stav je takový, že plánovaný přesun z jaderné energie k obnovitelným 

zdrojům je velmi zpomalen či spíše zastaven a již dnes je takřka jasné, že se v příštím roce  

stane jedním z důležitých témat ve spolkových volbách. Na jednání na začátku května mezi 

kancléřkou Merkelovou a představiteli několika zájmových skupin byly na pořadu dne výše 

uvedené problémy, nicméně jejich řešení je v současné době v nedohlednu.
77

 

 Momentálně by si případné vyřazení zbývajících jaderných elektráren do roku 2022 v 

celkové kapacitě cca 13 GW (což by odpovídalo kurzu nastavenému v březnu 2011)  

vyžádalo zprovoznění nových zdrojů v kapacitě zhruba 10 GW, neboli přibližně 15 

elektrárnám, ideálně v podobě spolehlivých zdrojů. K vybudování těchto kapacit se však staví 

rezervovaně především investoři, protože není jasné, zda by bylo možné takto vyrobenou 

energii vůbec prodávat se ziskem, jelikož konvenční energetika zdaleka neoplývá takovou 
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legislativní podporou jako zdroje obnovitelné. Jednou s kompromisních variant může být 

zachování vypnutých konvenčních elektráren ve studené rezervě, což by sice bylo levnější než 

stavba nových elektráren, za ideální řešení se to však rozhodně označit nedá. Mimoto padnul 

před několika dny návrh na investice do výstavby konvenčních zdrojů ve výši 60 mld. EUR, 

avšak konkrétní hmatatelné výsledky jsou v současnosti těžko odhadnutelné.
78

 

 Německo bylo schopno přestát poslední zimu, nicméně spíše než na výsledky vhodně 

zvolené energetické koncepce muselo spoléhat na štěstí a i tak se dostalo až na hranice 

energetické bezpečnosti a občas i dokonce částečně za ní. Především oblast jižního Německa 

s centrem problémů ve Stuttgartu se ukazuje jako slabé místo, ovšem problémy jsou i jinde 

(např. v Hamburku). A i přesto, že plánů je dostatek, jejich implementace značně pokulhává. 

Celkovým výsledkem je značná nejistota v tom, jak se dál bude německá energetika vyvíjet a 

také obrovské náklady s pojené s odstoupením. Částka se u různých odhadů liší, nicméně 

pohybuje se ve škále od několika stovek miliard euro (CEO německé energetické společnosti 

RWE) až po téměř dva biliony (přesněji 1,4 až 1,7 bilionu EUR do roku 2030 podle 

Siemensu; pro představu druhá částka představuje přibližně 2/3 německého HDP v roce 

2011).
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4 Dopady německého odstoupení na Českou republiku 

 Vzhledem k tomu, že Německo představuje velmi významného evropského hráče a 

Česká republika je s ním svázána v mnoha ohledech, problematika německého odstoupení od 

jaderné energie se jí pochopitelně velmi úzce dotýká. 

 V této části bych se rád nejprve věnoval obecným problémům spojeným s tímto 

odstoupením, čili jakým způsobem byla ČR ovlivněna v rovině politické, ekonomické a také 

jaké dopady zde existovaly v otázce energetické bezpečnosti. V druhé části bych se pak 

zaměřil na otázku dostavby Temelína, konkrétně tedy zda a případně jak, jelikož tato tématika 

bezpochyby patří mezi nejdůležitější témata současné energetické bezpečnosti.  

4.1 Jak je na tom Česká republika s energií? 

 V současnosti se ČR v rámci své energetické koncepce opírá především uhelné 

elektrárny, které vytvářejí takřka 60 % elektřiny, v jejich případě však je nutné počítat s tím, 

že budou muset být postupně nahrazeny. Druhým největším zdrojem jsou jaderné elektrárny, 

které produkují zhruba 30 % energie. Co se týče obnovitelných zdrojů, tak největší podíl mají 

vodní elektrárny, nicméně z důvodu omezených zdrojů v jejich případě nelze počítat s 

výrazným nárůstem kapacity. Následuje biomasa, větrná energie a fotovoltaika, avšak ani 

jedna z těchto obnovitelných variant nepředstavuje možnost nahrazení. Pro zajištění budoucí 

energetické bezpečnosti se jako nejpravděpodobnější řešení jeví využití především jaderné 

elektřiny.
80

  

 Dopady německého odstoupení jsou jako samostatný vliv velmi těžko uchopitelné, 

jelikož energetika je vzájemně velmi provázaná a je proto těžké najít konkrétní příčinnou 

souvislost. V rámci ČR bylo toto odstoupení zprvu vnímáno velmi emocionálně, když premiér 

Nečas prohlásil, že by cena elektřiny mohla stoupnout až o 30 %, ačkoliv podle expertů 

dopady rozhodně nebylo možné předvídat, i když přiznali, že je pravděpodobné, že v 

dlouhodobém horizontu cena elektřiny poroste, avšak není jasné, do jaké míry se na tom bude 

německé rozhodnutí přímo podílet.
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4.2 Vliv na cenu elektřiny v ČR 

 V případě hodnocení dopadu na ceny elektrické energie je nutné rozlišovat krátkodobý 

a dlouhodobý horizont. Vzhledem k tomu, že jak havárie ve Fukušimě, tak navazující 

německé moratorium představovaly výjimečné události, dalo se očekávat, že jejich vliv bude 

v krátkodobém horizontu značný. Pražská energetická burza (PXE - Power Exchange Central 

Europe) reagovala růstem přibližně o 10 %, což odpovídalo standardní reakci na omezení 

nabídky, těžko však odhadovat dopad na koncové spotřebitele, jelikož do této problematiky 

vstupují i další proměnné, přičemž jejich čistý vliv je velmi těžké identifikovat.
82

 

 Obecně se dá říci, že v případě vývoje cen elektřiny v Německu a České republice se 

nezdá, že by změny v rámci německé energetické koncepce v současnosti hrály nejvýraznější 

roli. Tvorba ceny elektřiny probíhá na jednotlivých energetických burzách při střetu nabídky a 

poptávky, a z toho důvodu se dalo předpokládat, že toto odstoupení bude mít negativní dopad 

hlavně na stranu nabídky, čili že část relativně levné jaderné energie bude nahrazena vyšší 

cenou "zelené" energie, což by se automaticky promítlo v nárůst ceny. V současnosti však 

probíhá výrazná korekce především na straně poptávky po energii, kde byl v předchozích 

letech výrazný klesající trend především z důvodu finanční krize. Vliv změny energetické 

koncepce v Německu na cenu elektřiny lze v současné době považovat za spíše marginální.
83

 

4.3 Problémy s přenosovou sítí 

 Pravděpodobně nejvíce skloňovaným tématem v souvislosti se změnou německého 

přístupu byla otázka dopadů na českou přenosovou síť. Jak už bylo zmíněno, Německo se z 

důvodu vyřazení značné části své základní kapacity potýká s problémy v rámci své přenosové 

sítě. Vzhledem k tomu, že jsou přenosové sítě sousedních zemí vzájemně provázané, začaly 

se tyto problémy projevovat také na české přenosové soustavě. 

 Během roku 2011 byla česká přenosová soustava několikrát vystavena neplánovaným 

a stupňovaným tokům ze severního Německa, přičemž nejkritičtější období nastalo mezi 
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koncem listopadu a začátkem prosince, kdy přes soustavu šlo až 3500 MW (obvykle se tato 

hodnota pohybuje na hranici 1000 MW). Hlavní příčinou byla pochopitelně neodhadnutelná 

produkce německých větrných parků, vedle toho však problém mj. zkomplikovaly také nově 

instalované kapacity německých fotovoltaických elektráren. Podobné problémy pak 

pokračovaly i v lednu a únoru 2012.
84

 

 S tímto problémem se ovšem nepotýkala pouze Česká republika, nýbrž i okolní státy 

jako Slovensko, Maďarsko či Polsko, přičemž nejvíce exponován byl tento problém v případě 

Polska, které na začátku roku 2012 oznámilo, že z důvodu velkého náporu elektřiny z 

Německa vystaví na svých hranicích transformátory, které by měly omezit toto proudění. To 

by však představovalo další navýšení už tak neúměrné zátěže české soustavy, která již za 

stávající situace nebyla schopna dodržet základní bezpečnostní kritérium n-1 (při náhlém 

výpadku jednoho vedení se nesmí přetížit další, aby nenásledoval dominový efekt). 
85

 

 Z pohledu Polska je tento postup pochopitelný, jelikož v jejich případě se jedná ještě o 

větší problém vzhledem k nižší robustnosti jejich přenosové soustavy. V reakci na tento krok 

se zástupci ČEPSu (operátora české přenosové soustavy) vyjádřili v tom smyslu, že zváží 

podobné kroky.
86

 

 Specifickým pro Českou republiku je především fakt, že leží v oblasti, kde se stává 

přirozeným přenosovým systémem pro zahraniční energetické vstupy, které přes ni putují 

směrem z Německa do Rakouska a dále. Se vzrůstajícím nekontrolovatelným průtokem se 

však Česká republika začala dostávat do velkých problémů, které vyvrcholily 3. prosince 

2011. I přes oboustrannou regulaci kapacity se fyzické přenosy příliš nesnížily a ačkoliv 

nedošlo ke kolapsu systému, stalo se tak pouze díky vyčerpání všech dostupných nouzových 

opatření. 
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 V současnosti stále ještě neexistuje funkční koncepce ochrany proti těmto problémům. 

Mimo zavádění nejrůznějších mechanismů včasného varování zde existuje společná snaha 

ČEPSu a ostatních provozovatelů přenosových soustav z okolních států o rozdělení německo-

rakouské obchodní zóny, což by do značné míry odlehčilo i naší přenosové soustavě.
88

  

 Transformátory také představují variantu řešení, avšak jednak by byly poměrně drahé 

(kolem 2 mld. CZK), navíc nepředstavují úplně ideální cestu, jelikož se jedná hlavně o 

ochranářské opatření, které má za následek rozpojení soustavy, což by v konečném důsledku 

mohlo vyústit v kolaps odpovídající přenosové soustavy v Německu. Zájem na řešení 

problému má i druhá strana; při debatě s premiérem Nečasem se v tomto smyslu nedávno 

vyjádřil předseda zemské vlády v Sasku Reiner Haseloff, podle kterého Německo nesmí 

ohrožovat stabilitu české sítě. Určitým řešením tohoto problému by mohlo být zprovoznění 

uhelné elektrárny Profen v Sasku, která by pomohla stabilizovat alespoň lokální přenosovou 

síť, která by pak nepůsobila tolik problémů síti naší.
89

 

 Fakt, že problém přetížení přenosové soustavy je skutečné vážný, dokumentuje i 

skutečnost, že se jinak víceméně technický problém dostal i na agendu politických jednání 

mezi kancléřkou Merkelovou a premiérem Nečasem.
90

 

4.4 Dopady na českou jadernou energetiku 

 Vedle problémů technického a ekonomického rázu zde však existoval ještě další 

rozměr dopadu tohoto odstoupení na Českou republiku, a tím byla možnost tlaku na ČR, aby 

také začala ustupovat od jádra. Už v polovině roku 2011 tehdejší šéf ČEZu Martin Roman 

hovořil o tom, že se dá očekávat německý tlak na odstoupení od využívání jádra v ČR. Ve 

skutečnosti se však takový tlak, alespoň v případě oficiální německé politické reprezentace, 

neobjevil. Podle kancléřky Merkelové se česká a německá vláda vzájemně respektují i v 

tomto ohledu, tedy Německo nepřipravuje žádné kroky, které by měly ovlivňovat českou 

energetickou koncepci. Ani v případě dostavby Temelínu podle jejích slov neexistuje žádné 

podmíněné chování (spekulovalo se např. o tom, že německý souhlas s Temelínem je 
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podmíněn českým souhlasem s fiskálním paktem). Tento poměrně benevolentní přístup v 

zásadě svědčí o dvou skutečnostech. V prvé řadě si Německo uvědomuje, že nastavení 

energetického mixu je v kompetenci každého členského státu  Evropské unie a vedle toho je 

dost možné, že německá vláda chápe loňské odstoupení spíše jako záležitost samotného 

Německa, než linii, kterou by po něm měli ihned převzít ostatní.
91

 

  Překvapivě ani v případě německých Zelených nebyl čitelný radikální postoj 

vůči ČR, který se dal určitě očekávat. Víceméně jejich oficiální postoj hovoří pouze o tom, že 

Česká republika nemůže očekávat žádnou podporu ve své snaze o další využívání jaderné 

energie.
92

 

 I přes tento relativně benevolentní přístup však nelze říci, že by německý odstup od 

jádra českou jadernou energetiku, potažmo dostavbu Temelína neovlivnil, ačkoliv se většinou 

jednalo spíše o přenesené vlivy. 

 Jedním z důležitých prvků během přípravy nové výstavby nebo rozšíření existujících 

kapacit jaderného zařízení je posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA (Environment 

Impact Assesment), jehož část byla zveřejněna v únoru. Během tohoto procesu, ve kterém 

mohou ovlivněné státy vznést dotazy a námitky, se jejich zvýšené množství objevilo jednak 

ze strany Rakouska (což nebylo žádným překvapením vzhledem k dlouhodobě protijaderné 

politice Rakouska), avšak i ze strany  Německa přišlo cca 3000 vyjádření. Tyto dotazy vedly 

mj. i ke dvěma konzultacím se SRN, konkrétně s Bavorskem, přičemž všechny tyto námitky 

bude potřeba zahrnout do oponentního posudku. Vedle toho se obě země dožadovaly 

veřejného projednávání na jejich území, k čemuž nakonec premiér Nečas svolil. Jedná se o 

poněkud nadstandardní krok, který jde za rámec EIA a rozhodně se dá považovat za snahu 

projednat problematiku férově a zahrnout do debaty všechny námitky, avšak pravděpodobně 

bude mít za následek znatelné prodloužení celého posuzovacího procesu.
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 Celou situaci také poněkud komplikuje fakt, že ačkoliv byl přeložený posudek zaslán 

do Německa a Rakouska již 19. března s žádostí o neprodlené zveřejnění, Německo tak 

učinilo teprve 7. května. V současnosti v Německu běží měsíční lhůta, ve které se mohou k 

posudku vyjádřit, přičemž už tak učinili někteří bavorští protiatomoví aktivisté. Prozatím však 

stále zůstává otázkou, jak tyto námitky a potažmo pak celé projednávání problematiky na 

zahraničním území dopadne. Za zmínku ovšem určitě stojí, že ze strany Rakouska, které 

zprávu zveřejnilo již dříve, se objevilo přes 20 tisíc výhrad, se kterými se bude česká strana 

muset vyrovnat ve veřejné diskuzi. Není však jasné, zda se podobná situace dá očekávat i v 

případě Německa.
94

 

 Obecně tak nejviditelnější odpor proti Temelínu ze strany Německa je ztělesněn 

bavorskými aktivisty, který ale zdaleka nedosahuje rozsahu rakouských protestů a v 

současnosti se dá označit spíše za akci jedinců, než za organizovaný odpor většího kalibru.
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Závěr 

 Jaderná energetika v Německu dlouhodobě představuje ožehavou otázku s nejasným 

postojem veřejnosti i politické scény. Historicky byla protěžována především pravicovými 

stranami a stranami v politickém středu, postupem času však sílila opozice v podobě 

protijaderného hnutí, ze kterého se posléze vynořila Strana zelených. Po černobylské havárii 

se proti jaderné energii postavila i do té doby projaderná SPD. Tato tendence měla vedla 

nejprve k zastavení výstavby nových jaderných kapacit, v roce 2001 pak v rámci 

červenozelené koalice dokonce k plánu úplného odstoupení od jaderné energie v dohledném 

horizontu. Po nástupu pravicové vlády CDU/CSU a FDP v roce 2009 sice došlo k opětovné 

revizi této politiky, ovšem události ve Fukušimě donutily stávající vládu toto relativně nové 

rozhodnutí opět přehodnotit a vrátit se k předchozímu plánu odstoupení. 

 V kontextu vývoje německé energetické koncepce se dá říci, že opětovné odstoupení 

od jaderné energie v roce 2011 zapadá do jejího rámce, které se vyznačuje postupným 

zvyšováním významu obnovitelných zdrojů a naopak ústupu od využívání konvenčních 

zdrojů. Z tohoto trendu však výrazně nevybočilo ani původní rozhodnutí v roce 2010, které ve 

skutečnosti pouze prodloužilo životnost jaderných elektráren, konečným výsledkem však 

mělo zůstat zaměření na obnovitelné zdroje a toto prodloužení životnosti mělo pouze zajistit 

hladký přechod na jejich využívání. Z tohoto pohledu se rozhodnutí z roku 2011 víceméně 

jeví jako nekoncepční a nepřipravené rozhodnutí vynucené okolnostmi. 

 Za ty lze bezpochyby označit značný nárůst protijaderných nálad v Německu v 

souvislosti s fukušimskou havárií. Ze spíše okrajového tématu, které sice bylo diskutováno, 

výrazně ale nerozdělovalo německou společnost, se najednou stala záležitost číslo jedna, jenž 

pomohla protijaderným stranám k výraznému nárůstu preferencí a naopak středopravicové 

vládnoucí spektrum výrazně utlumila. Vzhledem k nadcházejícím velmi důležitým volbám v 

Bádensku-Württembersku koalice hledala něco, co by jí pomohlo opět nabýt ztracené pozice a 

pokus o přetnutí spojení s jadernou energetikou se podle všeho jevil jako možnost, která by 

mohla koalici pomoci. Jak se později ukázalo, minimálně v těchto volbách se koalici ani tímto 

pokusem nepodařilo zvrátit nepříznivý výsledek, odstoupení ale již zůstalo v platnosti. 

 Z technického hlediska se jedná o poměrně nešťastný krok, jenž do značné míry 

destabilizoval německou přenosovou síť a nepřímo se podílel i na vzniku dalších problémů, 

spojených především s obnovitelnými zdroji, které jsou silně podporovány a protěžovány, ve 

skutečnosti ale z důvodu své nespolehlivosti neposkytují životaschopnou variantu, kdy i přes 
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značnou instalovanou kapacitu není jejich podíl na celkové roční produkci nijak značný. 

Dalším problémem je neexistence vedení, které by mohlo přenést elektřinu vyrobenou na 

severu do jižní části Německa a jeho realizace není v dohledné době pravděpodobná. 

 Pro stabilizaci energetické situace je tedy nutné vybudovat další konvenční zdroje, 

stávající prostředí v Německu však neposkytuje příznivé podmínky pro jejich rozvoj, a když 

už, tak by se jednalo pravděpodobně hlavně o uhelné zdroje, které jsou sice levnější, avšak na 

druhou stranu nepatři mezi zrovna "čisté" kapacity, čili se dá očekávat výrazný nárůst emisí 

CO2, což je v rozporu se snahou Německa o radikální redukci těchto emisí. Tento problém by 

podle mnohých do jisté míry mohl vyřešit nový systém obchodování s emisemi v EU, avšak 

podle mého názoru se jedná víceméně o pseudořešení, které neodstraňuje stávající problém, 

ale pouze zakrývá jejich následky. 

 Domnívám se, že celkově se loňské rozhodnutí o odstoupení od jaderné energie dá 

označit hlavně za politický krok, který měl představovat reakci na okamžité výkyvy nálady ve 

společnosti způsobené fukušimskou havárií. Byl to nepromyšlený krok, ve kterém se jasně 

odrazila panika stávající koalice, která úplně nerozuměla rychlým a nepříznivým změnám a 

snažila se na ně nějak zareagovat. Výsledek byl ale poměrně tristní, vytvořil rozsáhlé 

problémy v celé německé energetice, pro které neexistuje žádné snadné řešení a v 

následujících letech budou Němce stát hodně peněz. Otázkou zůstává, do jaké míry toto 

rozhodnutí ovlivní německou energetiku a potažmo energetiku v EU v dlouhodobém 

horizontu. 

 V případě implikací pro Českou republiku je určitě nejvýraznějším problém s českou 

přenosovou sítí, jenž často čelí náhlým a nekontrolovatelným návalům energie. ČEPS ve 

spolupráci s německou stranou má snahu tento problém řešit, avšak dodnes ještě neexistuje 

funkční řešení. Dále je určitě potřeba zmínit vliv na cenu elektřiny, která bude v delším 

časovém horizontu německým odstoupením bezpochyby ovlivněna, v současnosti je ale 

tvorba cen elektřiny odvislá především od probíhající finanční, potažmo dluhové krize a toto 

odstoupení se do cen elektřiny příliš nepromítá. Realistické zhodnocení dopadů odstoupení na 

tvorbu cen elektřiny jak v ČR, tak v Německu lze očekávat až s odstupem několika let. Co se 

týče ostatních dopadů, obzvlášť v případě české jaderné energetiky je lze označit za spíše 

marginální. Většina diskuze je zaměřena na plánovanou dostavbu Temelína, nicméně její 

možné dopady jsou zatím vnímány hlavně ve spojitosti s možností protáhnutí stavby. 
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Samotná realizace dostavby však bude pravděpodobně ovlivněna hlavně faktory, které s 

německým odstoupením nesouvisejí. 

 

Summary 

Nuclear energy in Germany is a question with an unclear position of public and political 

scene. Historically, the nuclear energy was tenaciously supported by right-wing parties and 

parties in the political center, but gradually the opposition in the form of the antinuclear 

movement grew strong, which ushered in the emergence of the Green Party. The Chernobyl 

accident changed also the attitude of SPD. First, this tendency had led to stop the construction 

of new nuclear capacity and in 2002 the red-green coalition concluded an agreement, which 

declared a nuclear phase-out with a foreseeable future. 

After the onset of right-wing government of the CDU / CSU and FDP in 2009 there has been 

a re-review of this policy, but Fukushima events forced this government to reconsider this 

relatively new decision again and to return to the previous plan of withdrawal. 

In the context of development of German energy policy, we can say this repeated withdrawal 

from nuclear energy in 2011 fits into its framework, which is characterized by an increasing 

importance of renewable energy and vice versa retreat from the use of conventional 

sources. However this applies for the previous prolongation of lifetime of nuclear power 

plants as well and therefore the current U-turn back to the hasty withdrawal seems to be ill-

conceived decisions caused predominantly by external factors. 

Among these it possible to identify a remarkable increase in an anti-nuclear sentiment in 

Germany after tragic events in Fukushima, which in combination of important elections in 

Baden-Württemberg forced the coalition to reassess their approach towards this issue. 

Considering the fallouts on Germany's energy security, this phase-out could be seen as a 

inconsistent decision, which destabilized the whole electricity sector in Germany and also 

negatively influenced its neighbors. To once again regain its stability, the sector will have to 

build a significant capacity in conventional sources, which is however somehow contradictory 

to the current energy concept of Germany. 

Its fallouts on Czech Republic could be observed mainly as technical issues with stability of 

Czech grid, which faces sudden and uncontrollable flows of electricity. This issue is currently 

being discussed by responsible persons from both sides. Other possible fallouts, especially 
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expected electricity price growth, do not have the expected magnitude and could be 

considered mainly as marginal problems. Concerning the completion of nuclear power plant 

Temelin, the discussion with Germany and Austria is currently underway, however it rational 

to expect that these negotiations will not influence this completion by anything but a 

prolongation of the process. 
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