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Abstrakt
Německo se v létě roku 2011 rozhodlo, že přestane využívat jádro jako zdroj
energie. Političtí představitelé tak reagovali na odpor společnosti k jaderné energii,
který byl umocněn havárií jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v březnu roku 2011.
Předložená práce „Změna německé jaderné energetiky po havárii jaderné
elektrárny ve Fukušimě“ se zabývá německou jadernou energetikou a současně
protiatomovým hnutím od jejich počátků, ovšem s důrazem na období od roku 1998,
kdy se začalo řešit během prvního působení Zelených ve vládě tzv. první odstoupení od
jaderné energie, až do konce roku 2012. Kroky převážně politických aktérů jsou
analyzovány v návaznosti na havárii ve Fukušimě, cílem této analýzy je popsat změny
v energetice a najít příčiny rozhodnutí vzdát se jaderné energie.
Práce dochází k závěru, že důvodem pro novelizaci atomového zákona, a tedy
postupné vypnutí všech jaderných elektráren, byla nejen nevole společnosti, ale také
tlak celé opozice na vládu. Vláda se snažila si udržet své voliče, případně si větší
koaliční partner, tedy CDU/CSU, chtěl otevřít možnost nové koalice s nějakou
z opozičních stran.
V následujících letech bude muset Německo vystavět jak nové elektrárny, tak
inteligentní sítě. Pokud ještě k tomu bude chtít dodržet své cíle v oblasti ochrany
životního prostředí, budou to muset být obnovitelné zdroje, nikoliv uhlí, čím jádro
nahradí. Dále bude muset najít konečné úložiště pro jaderný odpad a vyřešit žaloby
energetických koncernů, které žalují vládu pro náhradu škody za zásah do vlastnictví.

Abstract
Germany decided in summer 2011 to stop using the atom as a source of energy.
Politicians responded this way because of resistance of the society to the nuclear power.
This opposition grew after the accident in Japanese power station Fukushima in March
2011.
This thesis deals with German nuclear power policy and the anti-nuclear
movement. It will trace it from its beginning in 1998, when the Green party was for the
first time in government and the first nuclear power phase-out was decided, until the
year 2012. The moves of mostly political participants are analysed in connection to
Fukushima accident. The aim of this analyse is to describe the changes in German
energy policy and to find reasons for the decision to give up nuclear power.
The paper comes to conclusion that the reason for the amendment of nuclear act
and thereby gradual disconnection of all nuclear power stations was not only because of
the demand by the public, but also the pressure of the opposition on the government.
The government tried to keep their voters, alternatively the bigger coalition partner
CDU/CSU wanted to open another coalition possibility with one of the oppositional
parties.
Germany will have to build in following years not only new power stations, but
also intelligent nets as well. If the Germans want to keep their goals regarding the
environment, atoms will have to be replaced by renewable resources, not coal.
Furthermore, Germans will have to find a definite nuclear waste dump and deal with
legal actions energy supply concerns, who sue the government for compensation
because of the proprietary right violation.
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Úvod
„Stát chrání též při zodpovědnosti za příští generace přírodní základy života
v rámci ústavního řádu […].“1
čl. 20a, Základní zákon Spolkové republiky Německo
Německo má jako silný průmyslový stát obrovskou spotřebu energie, tudíž bylo
jádro ve svých počátcích v padesátých letech vítáno s velkým nadšením jako
technologický skok kupředu, jako posun k čistší a levnější energii. S postupem času
však tato podpora veřejnosti opadala a objevily se obavy z jaderné katastrofy, jaderných
zbraní a ze znečištění životního prostření. Problémem jádra totiž je, že řetězové reakce
nelze jen tak „vypnout“ a zatím není v silách člověka štěpné reakce, pomocí nichž se
proud získává, plně ovládnout. Jak řekl Albert Einstein: „Podmanění jaderné energie
bude možné za 1000 let.“
Změna společenského názoru se, ruku v ruce se snahou získat nové voliče,
postupně také promítla do programů politických stran. Vznikla nová strana Zelených,
pro kterou byl odpor proti jádru jedním z hlavních témat. Protesty veřejnosti sílily a
politici napříč téměř celým politickým spektrem začali prohlašovat jádro za přechodný
zdroj energie, který bude v budoucnu nahrazen převážně obnovitelnými zdroji.
Výsledkem tohoto názorového posunu bylo postupné odstavení jaderných elektráren
(tzv. Atomausstieg, nyní označován jako první), které bylo odhlasováno v roce 2000
rudo-zelenou koalicí. Kvůli nákladům a obavám z nedostatku energie však bylo toto
rozhodnutí na podzim roku 2010 revidováno, atomový zákon opět novelizován a doby
provozu jednotlivých elektráren opět prodlouženy.
V roce 2011 přišel velký zlom, událost, která zásadně změnila jadernou
energetiku Německa, ač se udála na druhé straně zeměkoule – havárie v japonské
jaderné elektrárně Fukušima. Německá společnost a následně i politika reagovaly téměř
okamžitě. Nejprve byly uzavřeny nejstarší elektrárny, které měly projít podrobnou
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen (…) im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung (…).“ Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, čl. 20a.
1

1

kontrolou, později bylo odhlasováno ještě rychlejší odstoupení od jaderné energie (tzv.
Atomausstieg II), než to původní z roku 2000. Energie získaná z jádra má být podle
plánu vlády v budoucnu nahrazena energií z obnovitelných zdrojů, hlavně slunce, větru
a biomasy. Nejedná se tak pouze o vypnutí jaderných elektráren, nýbrž spíše o
transformaci celé německé energetiky. Vláda se těmito kroky snaží podle svých
prohlášení na jedné straně zamezit nebezpečí hrozícímu z jaderných elektráren, čímž
chrání životy a zdraví nejen svých občanů, ale i občanů v sousedních státech. Na druhé
straně také uvádí jako jeden z dalších důvodů ochranu životního prostředí, která má být
zajištěna právě přechodem na šetrnější zdroje energie.
Tématem této bakalářské práce je jaderná energetika Německa právě
v souvislosti s havárií jaderné elektrárny ve Fukušimě. V následujících kapitolách
budou vysvětleny názory různých především politických aktérů na jadernou energii a
proměna těchto postojů po březnu 2011, ve stejném kontextu pak i radikalizace názoru
veřejnosti. Jak je možné, že z počátečního nadšení došla německá společnost do stádia,
kdy je Německo zaplaveno samolepkami „Atomkraft? Nein, danke!“ („Jaderná energie?
Ne, děkuji!“) a jen 18 % obyvatel by nechalo elektrárny v provozu déle než do roku
2020, 45 % souhlasí se současným plánem vlády a 34 % by je dokonce vyřadilo
z provozu dříve?2
Práce se zabývá především lety 1998-2012, tedy od nástupu vlády Gerharda
Schrödera z SPD spolu se Zelenými, která odhlasovala první odstoupení od jádra, až do
konce roku 2012. Je nutné si uvědomit, že tímto datem celý proces rozhodně nekončí,
protože poslední jaderná elektrárna v Německu má být odpojena až za deset let. Cílem
je popsat a následně analyzovat na základě jednotlivých nejen politických názorů a
rozhodnutí chronologicky vývoj německé jaderné energetiky v tomto časovém období.
Důraz je kladen na to, jaký vliv měla na tento vývoj jaderná havárie ve Fukušimě.
Záměrem práce je také vysvětlit důvody, které vedly černo-žlutou koalici kancléřky
Angely Merkelové k tak rychlému a radikálnímu rozhodnutí, přičemž se práce
neomezuje jen na ty veřejně uváděné, ale i na ty skryté.

2

„Befürworten Sie den Beschluss der Bundesregierung zum Atomausstieg bis 2022?“, Statista,
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/190403/umfrage/meinung-zum-atomausstieg-bis-2022/
(staženo 9. 5. 2013). Viz Příloha č. 1: Podporujete rozhodnutí vlády odstoupit od jádra jako zdroje energie
do roku 2022? (graf).

2

Vzhledem k tomu, že nevole veřejnosti vůči jádru se konstituovala dlouho, je
část první kapitoly věnována stručné historii jaderné energetiky, stejně jako historii
protijaderného hnutí v Německu. Následuje krátký popis již zmíněného Atomausstieg I
a jeho revize. Hlavní kapitola práce chronologicky mapuje reakce jednotlivých subjektů
na fukušimskou nehodu a analyzuje, z jakých pohnutek jednaly tak, jak jednaly.
S ohledem na to, že je německá reakce jak v Evropě, tak ve světě, ojedinělou, se nabízí
mezinárodní srovnání přístupů jednotlivých zemí k jádru – napodobí jiné státy
německou cestu nebo zůstane Německo osamoceno? Předposlední kapitola se zabývá
důsledky odstoupení od jaderné energie – jednak je to vliv na klima, jednak žaloby
energetických koncernů proti Německu pro porušení jejich vlastnického práva a
v neposlední

řadě

pravděpodobně

nejpalčivější

problém

jaderné

energetiky

v současnosti, tedy jaderný odpad. Německo jako silný stát uprostřed Evropské unie
svými rozhodnutími neovlivňuje pouze sebe a svou ekonomiku, nýbrž i ostatní státy,
včetně České republiky. Téma práce je z pohledu českého pozorovatele o to
pozoruhodnější, že v České republice je situace opačná. Sice asi polovina Čechů
podporuje zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, ale jen třetina by snížila výkon
jaderných elektráren a více než pětina Čechů je pro nové jaderné reaktory. Méně
oblíbené jsou u obyvatelstva nejen uhelné elektrárny, ale i solární „pole“, tedy solární
panely umístěné na zemi.3 Reflexe změn v německé energetice v českých médiích,
konkrétně v Právu a Respektu, která je zpracována v poslední kapitole, je silně
poznamenána právě tímto rozporem mezi oběma sousedními státy.

Zhodnocení literatury
Vzhledem k tomu, jak je téma čerstvé, není ještě v literatuře dostatečně
zpracováno. Monografií, které se mu věnují přímo a výlučně, je málo. Zdroje této práce
lze rozdělit do několika skupin – prameny, oficiální brožury vlády, nemnohé knihy a
konečně internetové stránky médií.
Jako prameny byly použity především různé právní dokumenty. Mezi ně patří
například koaliční smlouvy různých vlád, kde byl určen jejich záměr v oblasti jaderné
energetiky pro další funkční období, texty různých verzí atomového zákona a okrajově

3

„Češi chtějí víc „zelené“ energie, odpůrců jádra je
http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-mezi-cechy-o-energetice-dn3/domaci.aspx?c=A120612_115408_domaci_jw (staženo 9. 5. 2013).

3

však

jen

třetina“,

idnes.cz,

také Smlouva o fungování EU. Dalšími zdroji pramenů byly internetové stránky, ze
kterých byly získány různé grafy, například stránky Spolkového statistického úřadu
(Statistisches Bundesamt)4, hamburské statistické firmy Statista.com nebo stránky
k zemským volbám v Bádensku-Württembersku5.
Brožury vydávané vládou či jednotlivými ministerstvy k problematice přistupují
velice pozitivně, nekriticky. Sice připouští, že se Německo nachází před nelehkým
úkolem, ale nepochybují, že výzvu úspěšně zvládnou. Již například název brožury Die
Energiewende – Zukunft made in Germany (Energetická reforma – Budoucnost made in
Germany)6 naznačuje ryze optimistický přístup.
Někde mezi touto a další skupinou zdrojů stojí zpráva Etické komise, která byla
sestavena ke zhodnocení jaderné energie, jejích rizik a její budoucnosti v Německu.
Studie byla zadána státními orgány, ale Komise pracovala v podstatě nezávisle, politika
pak její doporučení následovala. Zpráva byla vydána jako Deutschlands Energiewende
– Ein Gemeinschaftswerk für die Zukunft (Proměna energetiky Německa – společné dílo
budoucnosti)7.
Kniha Das Energiedilemma (Energetické dilema)8 vyšla sice již v roce 2007,
tedy před revizí prvního odstoupení od jádra, ale v mnoha ohledech zůstává aktuální.
Vysvětluje různé argumenty pro a proti jádru jako zdroji energie a k vypnutí jaderných
elektráren se staví spíše negativně. Autorka si nemyslí, že by bylo možné přestat
využívat jádro a zároveň udržet cíle v oblasti klimatu. Abgeschaltet (Vypnuto)9 se
zabývá spíše tím, jakými zdroji by jádro mohlo být nahrazeno, technickými parametry
jednotlivých druhů jaderných reaktorů a jejich riziky, a dále nabízí poměrně obsáhlou
analýzu problematické situace s jaderným odpadem. Pro práci však byla využitelná jen
malá část knihy. Stejně je tomu i u Energiepolitik in Deutschland (Energetická politika
4

Destatis – Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de/ (staženo 9. 5. 2013).
“Landtagswahl
2011”,
Landeszentrale
für
politische
Bildung
Baden-Württemberg,
http://www.landtagswahl-bw.de/ (staženo 9. 5. 2013).
6
„Die Energiewende – Zukunft made in Germany“, stránky Spolkového ministerstva pro životní
prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, https://secure.bmu.de/fileadmin/bmuimport/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_energiewende_zukunft_bf.pdf (staženo 9. 5.
2013).
7
Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung, Deutschlands Energiewende – Ein Gemeisnchaftswerk
für die Zukunft (Berlin: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2011).
8
Jeanne Rubner, Das Energiediemma: Warum wir über Atomkraft neu nachdenken müssen (Bonn: bpb,
2007).
9
Johannes Winterhagen, Abgeschaltet – was mit der Energiewende auf uns zukommt (München: Hanser,
2012).
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v Německu)10. Vzhledem k tomu, že se věnuje celé energetice, o té jaderné se v ní píše
poměrně málo. Ende des Atomzeitalters? (Konec atomové doby?)11 je rozšířené vydání
jednoho sešitu z edice Aus Politik und Zeitgeschichte s titulem Ende des
Atomzeitalters?12, který vydává Bundeszentrale für politische Bildung. Jedná se o
sborník příspěvků autorů různých profesí, některé jsou technické, jiné historické či
lehce filosofické, díky čemuž nabízí publikace na problematiku skutečně velmi
komplexní pohled.
Nejdůležitějšími zdroji hlavně co se týče nejnovějšího politického vývoje, tedy
pro kapitolu o jaderné energetice po havárii ve Fukušimě, byly články na stránkách
internetových médií, především Spiegel Online,13 ale dále také Frankfurter Allgemeine
Zeitung,14 Die Welt15 nebo Zeit Online16.

10

Falk Illing, Energiepolitik in Deutschland (Baden-Baden: Nomos, 2012).
Ende des Atomzeitalters? Von Fukushima in die Energiewende, ed. Johannes Piepenbrink et al. (Bonn:
Bundeszentrale für politische Bildung, 2012).
12
Aus Politik und Zeitgeschichte – Ende des Atomzeitalters?: 61, č. 46-47 (listopad 2011).
13
http://www.spiegel.de/
14
http://www.faz.de/
15
http://www.welt.de/
16
http://www.zeit.de/
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1. Jaderná energetika v Německu před nehodou ve
Fukušimě
Pro pochopení německých politiků, německé společnosti a jejich současného
vztahu k jaderné energii je nutné začít mnohem dříve a vysvětlit vývoj jaderné energie
na jejich území od počáteční euforie až po současný velký odpor. Jak mohlo dojít
k takovému zvratu? Odstoupení od jaderné energie není novou myšlenkou, naopak má
dlouhou tradici – odpor proti jádru se formoval již spolu s rozvojem jaderných
elektráren. Fukušima tedy představuje spíše určitý katalyzátor, který zesílil obavy, a tím
i odpor a protesty společnosti, na což musela reagovat politika. V následující kapitole
bude popsána nejdříve jaderná energetika Německa od počátků až po havárii ve
Fukušimě, v další části této kapitoly se práce věnuje vývoji protijaderného hnutí.

1.1

Počátky jaderné energie v Německu
Po druhé světové válce zakázali Spojenci Německu jakýkoliv jaderný výzkum.

Teprve poté, co bylo v roce 1955 ukončeno obsazení Spolkové republiky Německo, a
SRN tím získala zpět část své suverenity, mohla začít se svým jaderným výzkumem,
což se setkalo u společnosti s velkým nadšením.17 Tehdejší předseda vlády Konrad
Adenauer z CDU vytvořil nové Spolkové ministerstvo pro atomové otázky
(Bundesministerium für Atomfragen) a jmenoval prvním ministrem Franze-Josefa
Strauße z CSU. Ten prohlásil atomovou techniku pro Němce za „existenční otázku“,
neboť se obávali, že se stanou „atomově zaostalým národem“18. Paradoxně vzhledem
k jejich pozdějším názorům byli tehdy sociální demokraté pro jadernou energii.
Energetické koncerny byly skeptické a nechtěly na jádro vynakládat finance, jaderný
výzkum tedy musela financovat vláda.19
V roce 1960 vstoupil v platnost Zákon o mírovém využívání jaderné energie a
ochraně před jejími riziky (Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und
den Schutz gegen ihre Gefahren, běžně používán pojem Atomgesetz, atomový zákon,
AtG), který byl v SRN právním základem pro výstavbu a provoz jaderných elektráren a

17

Rubner, „Das Energiedilemma“, 186-7.
„Existenzfrage“ a „atomar unterentwickeltes Volk“. Ibid., 187.
19
Ibid., 187.
18
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již o rok později, v roce 1961, byl vyroben první německý proud z jádra.20 Největší
rozmach jaderné energie přišel v sedmdesátých letech za sociálnědemokratických
kancléřů Willyho Brandta a Helmuta Schmidta.21
V rámci Evropy, ale i celosvětově, byly státy již od počátku zapojeny do
mezinárodních organizací, které měly zajistit kontrolu nad jadernou energií, především
kvůli nebezpečí jaderných zbraní. SRN se stala v roce 1957 jedním ze států, které
podepsaly Římské smlouvy, a staly se tak členy Evropského hospodářského
společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM).
Cílem EURATOMu byla spolupráce ve výzkumu a kontrola jaderných programů.
Hlavně Francie měla zájem na tom, aby mohla kontrolovat německý jaderný výzkum.22
SRN se také podílela na založení Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(International Atomic Energy Agency, IAEA) v roce 1957 ve Vídni a v roce 1968
podepsala Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons, NPT), která má zajistit, aby atomové zbraně zůstaly pouze v rukou
pěti vítězných mocností 2. světové války.23
V Německé demokratické republice (NDR) probíhal vývoj samostatně, odděleně
od SRN. Podobně, jako bylo Západní Německo napojeno skrz EURATOM na státy
západní Evropy, spolupracovalo Východní Německo v rámci východního bloku. Již
v roce 1956 začala stavba prvního výzkumného reaktoru poblíž Drážďan, který pak
fungoval až do roku 1991. Reaktor Rheinsberg, který vyrobil roku 1966 první
východoněmecký proud z jádra, byl tlakovodní reaktor sovětského typu poměrně
nízkého výkonu. Druhá jaderná elektrárna Lubmin byla postavena o sedm let později.
Stavba třetí elektrárny, která měla být v porovnání se dvěma předchozími gigantem,
byla zahájena v osmdesátých letech, ale nebyla nikdy dokončena. Obě funkční
elektrárny byly v roce 1990 v souvislosti se znovusjednocením odpojeny, převážně
z bezpečnostních důvodů. K nehodám docházelo především na jaderné elektrárně

20

„Geschichte der Kernenergie“, kernenergie.de – Informationen zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie, http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/geschichte/index.php (staženo 9. 5. 2013).
21
Rubner, „Das Energiedilemma“, 188.
22
„Historie
EU
–
1950-1957“,
euroskop.cz
–
Věcně
o
Evropě,
https://www.euroskop.cz/8885/15152/clanek/1950 (staženo 9. 5. 2013).
23
Rubner, „Das Energiedilemma“, 243-245.
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Lubmin. V roce 1975 došlo dokonce k požáru, který málem způsobil jadernou
katastrofu.24 Dodnes se na bývalém území NDR nenachází žádná jaderná elektrárna.

1.2

Protiatomové hnutí
Jaderná energie však nebyla vnímána pouze pozitivně. Jaderné bomby roku 1945

v Hirošimě a Nagasaki ukázaly, jak ničivou sílu jaderná energie představuje, což
vyvolalo odpor nejen u pacifistů, ale i v širší společnosti. Přestože jádro mělo být
využíváno ryze k civilním účelům (kromě pěti zemí, viz NPT), obavy ze zneužití byly
logické. V následující kapitole bude popsán vývoj protiatomového hnutí, nejprve jeho
zrod v cizině, poté přímo v Německu.
Počátky celosvětového hnutí proti jaderné energii jsou zasazovány do USA, kde
konflikt vyvrcholil již v šedesátých letech. Protesty proti jaderným zbraním přešly
rovnou do protestů proti civilnímu užití jádra. Odpůrci jaderných elektráren
zaznamenali první úspěchy již na konci padesátých let, kdy zastavili elektrárnu u
Bodega Bay. Původně jim vadilo, že bude narušeno panorama zálivu, později se přidal
strach z katastrofických následků případného zemětřesení.25 Ze Spojených států se hnutí
rozšířilo do Evropy. První velké protesty proti jaderným elektrárnám na evropském
území proběhly ve Francii v roce 1971 – demonstranti obsadili místo, kde měl být
postaven reaktor, ale neúspěšně. O několik měsíců později se ve Štrasburku setkali
zástupci několika desítek iniciativ proti jaderným elektrárnám z různých zemí. Tak byly
položeny základy mezinárodního hnutí proti jádru.26
V Německu začalo protiatomové hnutí malými lokáními protesty, např. již
v padesátých letech proti stavbě prvního pokusného reaktoru. Tyto protesty však nebyly
zaznamenány nadregionálními médii. To se změnilo v sedmdesátých letech – právě
v době největšího rozkvětu jaderné energie se formovala druhá vlna hnutí za životní
prostředí, která silně ovlivnila vnímání jádra jako zdroje energie. Postupně se lokální
skupiny sdružovaly do Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (Spolkový svaz
občanských iniciativ za životní prostředí, BBU), který později zastřešoval asi 600
iniciativ a jehož příznivci se následně podíleli na vzniku Zelených (DIE GRÜNEN).
24

„Kernkraftwerke in der DDR“, DasErste.de – Fakt, http://www.mdr.de/fakt/artikel74146_zca03b651e_zs-f147184e.html (staženo 9. 5. 2013).
25
Joachim Radkau, „Ein kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung“, Aus Politik und
Zeitgeschichte – Ende des Atomzeitalters?: 61, č. 46-47 (listopad 2011), 8.
26
Ibid., 8.
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Nejdůležitějšími milníky protestů jsou Würgassen (1968), Wyhl (1975), Gorleben
(1984) a Černobyl (1986).
Boje proti jádru lze rozdělit do několika fází – tou první jsou poklidné protesty
vedené spíše juristickými prostředky, jako proti atomové elektrárně Würgassen. Tyto
snahy zaznamenaly jen dílčí výsledky. Stavba sice nebyla zastavena, ale 1972 padl
důležitý rozsudek („Würgassen-Urteil“), který vyložil čl. 1 AtG tak, že zaručení
bezpečnosti má přednost před podporou techniky.27 V další fázi protestů se již jednalo o
masové akce, které také přinesly kýžené výsledky. Poprvé byla hranice protiprávního
jednání překročena během akcí na místě zamýšleném pro výstavbu elektrárny Wyhl,
kde shromáždilo nejprve několik stovek odpůrců. O několik dní později bylo již
odpůrců téměř třicet tisíc. Elektrárna Wyhl nebyla postavena – energetická firma ztratila
o projekt zájem, protože dodržování soudem vydaných bezpečnostních opatření by
stavbu velmi prodražilo,28 a Wyhl se stal symbolem německého protijaderného hnutí.29
Vrcholem hnutí se staly protesty proti projektu Gorleben, zařízení na znovuzpracování
jaderného odpadu. Odpůrci protestovali jednak proti jadernému projektu, jednak za
zachování přirozené krajiny (tím se stalo protiatomové hnutí zároveň hnutím za životní
prostředí).30 Ministerský předseda Dolního Saska zastavil nakonec projekt Gorleben
jako „politicky neprosaditelný“.31
O hlubokém osobním přesvědčení a zápalu protestujících jednotlivců v této době
svědčí případ Hartmuta Gründlera, který se roku 1977 upálil v Hamburku. Gründler byl
velmi angažovaný, nejdříve protestoval proti elektrárně v Reutlingen, poté posílal
dopisy politikům a dokonce papeži, rozdával letáky, psal eseje, zakládal sdružení na
ochranu životního prostředí s důrazem na nenásilnost protestů a držel protestní
hladovku. Vadilo mu především to, že vláda nedostatečně informuje občany o jaderné
energii, hlavně o jejích rizicích. Ta považoval za obrovská, dokonce se obával, že dojde
ke genocidě. Kvůli tomuto nebezpečí chtěl i žalovat tehdejšího ministra výzkumu. Na
stranický den SPD přijel do Hamburku, kde zjistil, že jeho protestní akce má doslova
nulovou podporu, neboť nepřišli žádní další aktivisté. Proto se uchýlil k poslednímu

27

Ibid., 9.
Ibid., 9 a Rubner, „Das Energiedilemma“, 189.
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Ibid., 189.
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Radkau, „Ein kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung“, 11.
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Ibid., 11.
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9

zoufalému činu – před kostelem sv. Petra se polil benzínem a zapálil. Zemřel
v nemocnici o pět dní později, 21. listopadu 1977 v 47 letech.32
V osmdesátých letech odpor oslabil, což souviselo hlavně s tím, že se ochránci
životního prostředí soustředili spíše na uhelné elektrárny.33 To se změnilo po jaderné
katastrofě v Černobylu v roce 1986. Opět se zvedla silná vlna odporu proti jaderné
energii34 a Černobyl se stal dalším celosvětovým symbolem, stejně jako Hirošima a
Nagasaki. Nicméně tyto dva „jaderné milníky“ nelze srovnávat. Při útoku v srpnu 1945
zemřelo okolo 350 000 lidí, ale počet přímých obětí Černobylu je podle oficiálních
zdrojů 50 a nepřímých podle různých zdrojů 4 000 až 90 000 (podle Greenpeace). Navíc
mohou být tato čísla o Černobylu zavádějící, protože jsou v nich započítány i úmrtí
následkem stresu, špatné výživy v oblasti apod.35 Jaderné elektrárny byly v Německu po
černobylské havárii ponechány v provozu, ale jaderná energie byla prohlašována za
„přechodnou“36. Například na sjezdu SPD bylo roku 1986 odhlasováno odstoupení od
jaderné energie do deseti let.37 Ve stejném roce bylo založeno i jednotné Ministerstvo
pro životní prostředí, ochranu přírody a reaktorovou bezpečnost (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU).
Stejná situace, tedy uklidnění protestů a následný opětovný velmi silný
nesouhlas napříč společností, se opakoval v roce 2011 v souvislosti s havárií ve
Fukušimě. Černobyl a Fukušima se staly nejvýznamnějšími dosavadními milníky
mezinárodního odporu proti jaderné energii, jak napsala Martina Hesslerová zabývající
se dějinami techniky, „Černobyl i Fukušima představují césuru v dějinách technických
kultur“.38 Obě havárie dokázaly ovlivnit politiku (v čele samozřejmě s politikou jaderné
energetiky) a veřejné mínění až na druhé straně světa. Zatímco situace v Německu se po
Černobylu opět uklidnila, vypadá to, že Fukušima bude mít dalekosáhlé následky.

32

Frank Keil, „AKW-Gegner Hartmut Gründler: Beim Bonhoeffer-Denkmal zündete er sich an“, ZEIT
ONLINE, http://www.zeit.de/2011/17/Hartmut-Gruendler/ (staženo 9. 5. 2013).
33
Radkau, „Ein kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung“, 12.
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Ibid., 7.
35
Rubner, „Das Energiedilemma“, 193.
36
„Übergangsenergie“. Radkau, „Ein kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung“, 13.
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„Geschichte der Kernenergie“, kernenergie.de – Informationen zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie, http://www.kernenergie.de/kernenergie/themen/geschichte/index.php (staženo 9. 5. 2013).
38
„Tschernobyl und Fukushima stellen eine Zäsur in der Geschichte der technischer Kulturen dar.“
Martina Hessler, „Fatale Technik: Unsere Scham vor der Maschine“, Frankfurter Allgemeine,
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fatale-technik-unsere-scham-vor-der-maschine-1623452.html
(staženo 9. 5. 2013).
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Silný odpor vůči jaderné energii v Německu popsaný v této kapitole znamenal a
stále znamená velkou podporu strany Zelených, která je podle některých zdrojů dokonce
nejsilnější stranou Zelených na světě. Základem strany bylo široké spektrum hnutí
z celé

SRN,

původně

označovaných

jako

mimoparlamentární

opozice

(Außerparlamentarische Opposition, APO), strana jako taková poté vznikla roku 1980
jako DIE GRÜNEN.39 To, jak jsou výsledky Zelených podmíněny jadernou
energetikou, je možné vidět například na tom, jak vzrostla jejich podpora právě po
jaderné havárii ve Fukušimě, kdy získali svého prvního zemského předsedu.40

1.3

První odstoupení od jaderné energie – tzv. první
Atomausstieg
Po volbách v roce 1998 se poprvé dostali do vlády Zelení (se ziskem 47 křesel

ve Spolkovém sněmu, 6,7 % hlasů ve volbách), a to jako menší koaliční partner SPD,
která volby vyhrála (298 křesel, 40,9 %)41, kancléřem rudo-zelené koalice byl Gerhard
Schröder (SPD) a vicekancléřem Joschka Fischer (Zelení). Pro Zelené byla jaderná
energie ústředním tématem již od jejich vzniku, a tak se snažili přesvědčit i SPD, pro
kterou toto téma nebylo v popředí, aby ho zařadili do svých politických plánů, což se
jim podařilo. V koaliční smlouvě si nová spolková vláda jako cíl vytyčila snížení
spotřeby energie a co nejrychlejší odstoupení od jaderné energie. 42 Také si předsevzala,
že ještě v daném roce pozve podniky působící v energetice k rozhovorům o novém
energetickém konsensu o energetickém mixu bez jádra.43 Byl to zlom v politice SPD,
která ještě v osmdesátých letech prosazovala jádro a uhlí jako základní zdroj energie.44
Dne 14. června 2000 se dohodla spolková vláda se soukromými podniky
působícími v energetice na odstoupení od jaderné energie a výsledkem jednání byl
39

Rubner, „Das Energiedilemma“, 190.
O zemských volbách v Bádensku-Württembersku více v kapitole 2 – Jaderná energetika po havárii ve
Fukušimě.
41
„1998“, Politik für die Freiheit – Liberalismus in Deutschland nach 1945, http://www.politik-fuer-diefreiheit.de/webcom/show_page.php/_c-311/_nr-1/_lkm-173/i.html (staženo 9. 5. 2013).
42
„Wir werden die erneubaren Energien verstärkt fördern, die Rahmenbedingungen schaffen, um den
Energieverbrauch deutlich zu senken und so schnell wie möglich aus der Atomenergie aussteigen.“
„Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN“,
stránky
Heinrich-Böll-Stiftung,
http://www.boell.de/downloads/stiftung/1998_koalitionsvertrag.pdf (staženo 9. 5. 2013), část IV/ 1 a „…
deshalb wird die neue Bundesregierung alles unternehmen, die Nutzung der Atomkraft so schnell wie
möglich zu beenden.“ Ibid, část IV/3/3.1.
43
„Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN“, část IV/3/3.1 a 3.2
44
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dokument

Vereinbarung

zwischen

der

Bundesregierung

und

den

Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000 (Dohoda mezi spolkovou vládou a
energetickými společnostmi z 14. června 2000). Dohoda spočívala v omezení doby
využití stávajících atomových zařízení. Vláda tímto tzv. Atomkonsensem (jaderným
konsensem) chtěla zamezit tomu, aby se následně podniky dožadovaly náhrad ztrát
zisku. Pro každou stávající elektrárnu byla zvlášť stanovena doba, po kterou ještě bude
smět zůstat v provozu. Následně bylo pomocí těchto lhůt vypočítáno, kolik ještě může
být celkem v Německu získáno energie z jádra. Nicméně tato ustanovení byla poměrně
flexibilní, neboť bylo možné časové úseky mezi jednotlivými jadernými zařízeními
převádět. Pro převod ze starších reaktorů na nové bylo požadováno pouze speciální
povolení. V dohodě se dále obě strany zavázaly, že i nadále budou dodržovat
bezpečnostní standardy, a vláda slíbila zachování právních předpokladů k nerušenému
provozu elektráren.45 Dohoda se týkala také zpracování jaderného odpadu a jeho
transportů. Od 1. července 2005 měl být ukládán do konečných úložišť.46
Na dohodu navazovala novelizace atomového zákona, tzv. Atomausstieggesetz
(zákon o odstoupení od jádra). Na této novele se podílely i privátní podniky – i když
měly jen poradní funkci, říká se zákonu „ausgehandeltes Gesetz“ (dohodnutý,
vyjednaný zákon). I tímto chtěla vláda docílit toho, aby společnosti novelizaci v
budoucnosti právně nenapadly. Touto novelou změnil AtG zcela svůj význam. Původně
sloužil pro rozvoj využití jádra pro hospodářské účely, nyní měl „ukončit využití
jaderné energie k hospodářskému získávání elektřiny“.47 Tento nový zákon také
stanovil, že již nebudou vydávána další povolení k výstavbě nových elektráren a
zařízení na zpracování jaderného odpadu.48

45

Ibid., 193.
Ibid., 194.
47
„Die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität geordnet zu beenden“, Das
Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität,
§ 1.
48
Ibid., § 7.
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Obrázek: Postupné snižování výkonu jaderných elektráren v Německu podle novely atomového zákona z
roku
2002

zdroj: Bronislav Bechník, „Německý odstup od jádra“, TZB-info,
info.cz/energeticka-politika/8772-nemecky-ustup-od-jadra (staženo 9. 5. 2013).
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Podle tohoto zákona ukončil E.oN provoz elektrárny Stade v listopadu 2003 a v
květnu 2005 společnost EnBW provoz elektrárny Obrigheim.49
Během vlády velké koalice (tj. černo-rudá koalice, CDU/CSU a SPD,
kancléřkou Angela Merkelová z CDU, 2005-2009) zůstal koncept odstoupení od
jaderné energie nezměněn. Změny přišly až s druhým kabinetem Angely Merkelové,
který vládl od roku 2009 spolu s liberální FDP (tzv. černo-žlutá koalice, CDU 194
křesel, CSU 45 a FDP 9350). Již v koaliční smlouvě se strany dohodly na prodloužení
doby provozu jaderných elektráren.51 Koalice rozhodla, že sníží emise ze skleníkových
plynů, a to až o 40% v roce 2020 oproti roku 1990, zvýší podíl obnovitelných zdrojů
energie na 18% v roce 2020, následně na 60% v roce 2050 a zlepší efektivitu využití
energie tak, že sníží její spotřebu o 20% oproti roku 2008 do roku 2020.52 Tímto
rozhodnutím navázala vláda na dohodu předsedů vlády členských států EU z roku 2007,
tzv. „20 20 20 do roku 2020“53. Aby toho však mohlo být docíleno, musely zůstat
tradiční jaderné elektrárny v provozu déle, neboť tato významná transformace si žádala
nejen čas, ale především plán. V energetickém konceptu Spolkového ministerstva

49

Illing, „Energiepolitik in Deutschland“, 195.
„Bundesergebnis“,
Der
Bundeswahlleiter,
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bundesergebnisse/gra
fik_sitze_99.html (staženo 9. 5. 2013).
51
„Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP“, stránky
FDP Bayern, http://www.fdp-bayern.de/Koalitionsvertraege/87c196i/index.html (staženo 9. 5. 2013).
52
Fischer, „Das „Modell Deutschland“ und die europäische Energiepolitik“, 16.
53
Více k tomuto programu „20 20 20 do roku 2020: šance pro zelenou Evropu“, Evropský parlament,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20080122IPR19355+0+DOC+XML+V0//CS (staženo 9. 5. 2013).
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hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, BMWi)
se píše: „Pro uskutečnění tohoto přechodu potřebujeme ještě na omezený čas jadernou
energii, proto prodloužíme doby provozu v průměru o dvanáct let“54.
Dne 28. září 2010 byl představen nový koncept, podle kterého měl být provoz
jaderných elektráren prodloužen o osm až čtrnáct let, a o měsíc později byl zákon o
prodloužení doby provozu (Gesetz zur Verlängerung der Laufzeiten) předložen
Spolkovém sněmu k prvnímu čtení.55 Počínání vlády bylo kritizováno některými
spolkovými zeměmi, které se domnívaly, že vzhledem k tomu, že dohlížejí na jadernou
technologii země, měly by mít u tohoto zákona právo spolupůsobnosti.56 Vláda však
byla jiného názoru – nepovažovala pro schválení tohoto zákona spolupůsobnost za
nutnou. Vzhledem k tomu, že neměla koalice v zemských radách většinu, bála se, že by
zákon neprošel. Zajímavým argumentem je také to, že první odstoupení od jaderné
energie bylo také prosazeno bez spolupůsobnosti Spolkové rady, takže pokud by se nyní
koalice rozhodla, že tento případ spadá do záležitostí se spolupůsobností zemí,
zpochybnila by tím legislativní proces původního odstoupení rudo-zelené koalice.57 Po
schválení zákona podaly země vedené SPD ústavní stížnost Spolkovému ústavnímu
soudu, který však nerozhodl, protože zákon nebyl kvůli havárii ve Fukušimě
realizován.58

"Um diesen Übergang zu gestalten, brauchen wir noch zeitlich befristet die Kernenergie und werden
deshalb die Laufzeiten um durchschnittlich zwölf Jahre verlängern.“ „Energiekonzept für eine
umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“, webové stránky Spolkové vlády,
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2012/02/energiekonzeptfinal.pdf?__blob=publicationFile (staženo 9. 5. 2013).
55
Illing, „Energiepolitik in Deutschland“, 241.
56
V Německu vyžadují některé spolkové zákony souhlas zemí, který je dán Spolkovou radou. Základní
zákon Grundgesetz stanoví, které to jsou.
57
„Atomausstieg – Regierung will Laufzeitverlängerung ohne Bundesratsentscheid“, ZEIT ONLINE,
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-06/atomgesetz-bundesrat (staženo 9. 5. 2013).
58
Illing, „Energiepolitik in Deutschland“,, 241.
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Obrázek: Prodloužení životnosti jaderných elektráren v Německu podle novely atomového zákona z roku
2010

zdroj: Bronislav Bechník, „Německý odstup od jádra“, TZB-info,
info.cz/energeticka-politika/8772-nemecky-ustup-od-jadra (staženo 9. 5. 2013).
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Jádro mělo pomoci Německu do nové éry obnovitelných energií i finančně, a to
díky dalším příjmům z daní z jaderného paliva.59 V návaznosti na prodloužení dob
provozu se vláda dohodla s energetickými společnostmi, že budou odvádět více peněz
do státního rozpočtu. Od ledna 2011 vstoupil v účinnost zákon o dani z jaderného paliva
(Das

Kernbrennstoffsteuergesetz,

obecně

se

používá

pro

daň

označení

Brennelementesteuer nebo Atomsteuer, jaderná daň), podle kterého musí zaplatit
koncerny za každý gram použitého jaderného paliva 145 eur.60 Právě tento zákon
následně způsobil další žaloby.61

2.

Jaderná energetika po havárii ve Fukušimě
Dne 11. března 2011 postihly Japonsko zemětřesení a jím způsobená vlna

tsunami, které způsobily jadernou havárii v elektrárně Fukušima na ostrově Honšú.
Následující den došlo k prvním explozím a v dalších dnech byl naměřen až
osmisetnásobek běžného radiačního záření.62 Nehoda byla o to překvapivější, že
převládal názor, že Japonsko patří ve stavbách zabezpečeným proti zemětřesení
k nejlepším na světě.63 Ukázalo se, že i v tak vysoce organizované a technologicky

59

Ibid., 241.
„Německá daň na jaderné palivo je „formálně neústavní“, rozhodl soud“, ATOM INFO,
http://atominfo.cz/2013/02/nemecka-dan-na-jaderne-palivo-je-formalne-neustavni-rozhodl-soud/ (staženo
9. 5. 2013).
61
O těchto žalobách v kapitole 4.2 – Ztráty energetických koncernů a jejich žaloby.
62
Illing, „Energiepolitik in Deutschland“, 241.
63
Radkau, „Ein kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung“, 8.
60
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vyspělé zemi je možnost předcházet katastrofám jen omezená.64 I proto měla tato
havárie větší dopad na německou jadernou politiku než havárie v Černobylu, kde se
jednalo o sovětský reaktor, jehož bezpečnostní stránka byla přinejmenším sporná a roli
sehrálo i selhání lidského faktoru.65 V následující části se práce věnuje tomu, jak tato
havárie změnila politiku jaderné energetiky v Německu.
Riziko spojené s jadernou energií v Německu nijak nenarostlo, změnil se ale
přístup společnosti k němu. Více lidí si uvědomilo, že rizika jaderné havárie nejsou jen
teoretická, ale že k takové havárii může skutečně dojít.66 V návaznosti na to se shodly
všechny parlamentní strany, stejně jako většina společnosti, že Německo upustí od
využití jádra pro získávání energie.67 Černo-žlutá koalice (CDU/CSU a FDP) naprosto
změnila svou politiku a stala se zastáncem rychlého Atomausstiegu, přestože jen pár
měsíců předtím odhlasovala prodloužení lhůt pro vyřazení jaderných elektráren z
provozu.68 Hlavně vzhledem k tomu, že riziko zůstalo stejné, označují někteří politická
rozhodnutí jako „podivuhodně rychlá a jednotná“.69
Vláda byla hned od počátku ostře kritizována za rozhodnutí z podzimu roku
2010. Média jí předhazovala, že šlo o velkou politickou chybu, na kterou koalice
doplatí. Spiegel dokonce napsal, že „jaderná katastrofa ve Fukušimě je politickou
katastrofou koalice“70. „Atomová kancléřka“71 se snažila vysvětlit, že havárie
v Japonsku nemá s jadernými elektrárnami v Německu nic společného, ale podle
Spiegelu působila, jako by tomu sama nevěřila.72 Již tři dny po Fukušimě psal Roland
Nelles, že SPD a Zelení využijí strachu občanů z jaderné energie ve svůj prospěch.

64

Ethik-Kommission, „Deutschlands Energiewende“, 31.
Stefan Schultz, „Risiko Kernkraft – Sieben deutsche Meiler sind verzichtbar“, Spiegel Online,
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/risiko-kernkraft-sieben-deutsche-meiler-sind-verzichtbara-750752.html (staženo 9. 5. 2013).
66 Ethik-Kommission, „Deutschlands Energiewende“, 25.
67 Ortwin Renn, „Wissen und Moral – Stadien der Risikowahrnehmung“, Aus Politik und Zeitgeschichte
– Ende des Atomzeitalters?: 61, č. 46-47 (listopad 2011), 3.
68
Renn, „Wissen und Moral“, 3 a Severin Fischer, „Das „Modell Deutschland“ und die europäische
Energiepolitik“, Aus Politik und Zeitgeschichte – Ende des Atomzeitalters?: 61, č. 46-47 (listopad 2011),
15.
69
„[…] ist es verwunderlich, dass die Politik so rasch und so gleichförmig […] reagiert hat.“ Renn,
„Wissen und Moral“, 3.
70
„Der atomare Gau von Fukushima ist der politische Gau der Koalition.“ Christoph Schwennicke,
„Atompolitik: Merkels Störfall“, Spiegel Online, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/atompolitikschwarz-gelber-stoerfall-a-750903.html (staženo 9. 5. 2013).
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„Atomkanzlerin“, Schwennicke, „Atompolitik – Merkels Störfall“. Přezdívku Merkelová získala kvůli
svému prosazování jaderné energie.
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Kancléřka si toho bude vědoma, a tak změní své politické cíle.73 Tento, podle autora
článku nevyhnutelný, vývoj nakonec skutečně nastal.
SPD požadovala týden po katastrofě co nejrychlejší vypnutí nejstarších
elektráren, což se týkalo především reaktorů Brunsbüttel, Isar I a Philippsburg I, které se
technicky podobaly reaktoru ve Fukušimě.74 Die Linke byli dokonce pro okamžité
kompletní odstoupení od jádra. Také Zelení radikalizovali po japonské havárii své
názory. Vyžadovali ještě rychlejší odstoupení od jádra, než sami vyjednali v rudozelené koalici. Podle nich mělo být osm reaktorů (sedm nejstarších a Krümmel)
vyřazeno z provozu okamžitě a zbylé do roku 2017. Dále měl být novelou zrušen zákon
o prodloužení doby provozu z roku 2010. Zavřené elektrárny měly být nahrazeny
obnovitelnými zdroji, nikoliv stavbou dalších uhelných elektráren.75
K prvnímu kroku došlo již 14. března 2011, kdy se spolková vláda rozhodla, že
na tři měsíce pozastaví prodloužení doby provozu elektráren. O tři dny později přerušily
provoz všechny jaderné elektrárny, které byly postaveny v sedmdesátých letech a dříve.
Znovu spuštěny měly být až po podrobném prozkoumání jejich potenciálních rizik.
Německo muselo vzhledem k úbytku vlastního proudu zvýšit import ze zahraničí.76
Tyto tři měsíce byly prakticky dobou na rozmyšlenou, během níž měla vláda
rozhodnout ohledně dalších kroků své jaderné politiky. Tyto okolnosti bývají
označovány jako atomové moratorium (Atommoratorium).
Problémem moratoria bylo, že nemělo z důvodu časového tlaku dostatečné
právní základy. Vláda v podstatě pozastavila účinnost zákona, který byl schválen
v běžném legislativním procesu. Moratorium však takovým procesem neprošlo, tudíž
nebylo právně závazné a bylo jen na koncernech, jestli elektrárny skutečně vyřadí
z provozu. Podle Gerda Rollera, právníka specializujícího se na atomové právo, tak
Angela Merkelová rozhodla po právní stránce nejhůře, jak mohla, zároveň ale zajistila
rychlou vykonatelnost. Koncerny elektrárny vypnuly, čímž si způsobily ztráty, o které
mohly vládu následně žalovat, neboť se jednalo o zásah vlády do jejich vlastnického
73
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práva. Kromě toho se jednalo také o zásah do jejich právní jistoty, protože by v tak
krátké době byl zákon o prodloužení doby provozu opět zrušen. Zda by taková žaloba
měla úspěch, bylo a stále je sporné, neboť protiargumentem je, že se jedná o tak citlivou
a zvláštní oblast, že je nutné počítat se změnami a především také s tím, že stát má
povinnost své občany chránit před nebezpečím.77 Koncerny nicméně nakonec žaloby
skutečně podaly.78
V polovině dubna 2011 svolala kancléřka Merkelová Energiegipfel, setkání
politických špiček k tématu energetiky, ke kterému sezvala zemské ministerské
předsedy, ministra pro životní prostředí a další zástupce hospodářství a dopravy.
Merkelová po tomto setkání prezentovala časový harmonogram změn v energetice
Německa. Do 17. června 2011 měly být položeny právní základy odstoupení od jádra a
nástupu do „ekologické éry“ – v tu dobu totiž vyprší moratorium a po něm je třeba
obnovit stav právní jistoty. Merkelová zdůraznila, že „my všichni chceme co nejrychleji
odstoupit od jaderné energie“.79 V jakém časovém horizontu se tak stane, Kancléřka
nekonkretizovala, stejně jako se nevyjádřila k nákladům a tomu, kdo je ponese.80
Ve stejný den uveřejnil Spiegel Online rozhovor s předsedou SPD Sigmarem
Gabrielem. Ten připomněl, že Energiegipfel bylo první setkání se všemi předsedy
zemských vlád, neboť předtím konzultovala Merkelová své kroky jen s předsedy
zemských vlád z CDU, tedy podle Gabriela s „experty jaderného lobbismu“81. Gabriel
vyjádřil zájem SPD podílet se na jaderném konsensu, pro který je podle něj nutná účast
všech zemí, parlamentu, spolků, odborů i hospodářství. Představil požadavky SPD na
tento konsens – sedm odpojených elektráren a Krümmel už se do provozu nevrátí a
jejich zbývající doba provozu nebude přenesena na mladší reaktory. Do roku 2020
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odstoupí Německo od jádra úplně a bude zahájeno řízení pro výběr konečného úložiště
pro jaderný odpad.82
Otevřený dialog různých relevantních zájmových skupin se uskutečnil 28. dubna
2011. Zúčastnili se ho zástupci hospodářství, oblasti obnovitelných zdrojů, přírodních,
společenských, technických věd, nevládních organizací i komunální úrovně. Ukázalo se,
jak jsou perspektivy a argumenty stran různorodé a že bude těžké je skloubit.83
Na začátku května 2011 přinesl Spiegel informace, že vláda navrhuje postupné
odstoupení od jaderné energie. Sedm elektráren a Krümmel by byly vypnuty hned
(stejně jak požadoval Gabriel), dalších devět ve třech fázích podle hesla „třikrát tři“, čili
odpojit třikrát tři elektrárny.84 Ani samotná vláda však ve svých názorech nebyla
jednotná. Například Volker Kauder, předseda poslaneckého klubu CDU, upozorňoval
na zvýšené náklady jak pro domácnosti a průmysl, tak pro státní rozpočet – právě kvůli
těm byl původní plán revidován a lhůty prodlouženy.85 První propočty energetických
firem ukázaly, jak odstoupení ceny proudu změní. Na straně domácností by nárůst cen
měl být mírný (cca 1,5 centu na kWh), naproti tomu důsledky pro energeticky náročný
průmysl by byly velké, jednalo by se o 1,5 mld. euro ročně. Z toho by nejvíce nárůst cen
zasáhl chemický, ocelářský, kovozpracující a papírenský průmysl.86
Liberální FDP, v čele se svým předsedou, vicekancléřem a ministrem
hospodářství Philippem Röslerem, dělala svému většímu koaličnímu partneru také
starosti. Nesouhlasila se stanovením přesného data vypnutí elektráren. Požadovala, aby
bylo konečné datum spojeno s „kontrolní fází“, kdy by bylo ověřeno, zda je Německo
na definitivní odstoupení připraveno. Dále by koncerny mohly přesouvat zbývající
povolené množství proudu mezi jednotlivými elektrárnami. S tím ale nesouhlasily další
subjekty, včetně kancléřky Angely Merkelové, předsedy CSU Horsta Seehofera a
ministra životního prostředí Norberta Röttgena (CDU), neboť by to znamenalo
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nejistotu, která by mohla ohrozit případné investice. Investoři by se drželi zpátky, pokud
by bylo možné definitivní odstoupení stále posouvat, a proto požadovali stanovení
pevného data, někdy mezi roky 2020 a 2022. Konflikt mezi koaličními partnery byl
vážný, mluvilo se o nové koaliční krizi. Vypadalo to, že pro CDU by bylo dokonce
jednodušší dohodnout se s opozičními SPD a Zelenými než s FDP. Objevily se
spekulace o vytvoření nové černo-rudé koalice,87 později se psalo i o možnosti koalice
černo-zelené.88
Ani spolkové země nebyly s konceptem kancléřky zcela srozuměny. Hannelore
Kraft, ministerská předsedkyně Severního Porýní-Vestfálska, místopředsedkyně SPD a
tehdejší předsedkyně Spolkové rady, varovala, aby se plán nestal sólovým projektem
kancléřky. Naopak, Merkelová musí jednat v konsensu s 16 zemskými ministerskými
předsedy. Podle Kraft není důležité, zda budou elektrárny vypnuty o dva roky dříve či
později, ale aby nebyly v zájmu rychlosti udělány chyby, které by přinesly negativní
důsledky pro ceny proudu a jistotu dostatku energie.89
Pro zhodnocení budoucnosti jaderné energie v Německu byla 22. května 2011
sestavena Etická komise pro bezpečné zásobování energií (Ethikkommission für sichere
Energieversorgung), pod vedením bývalého ministra životního prostředí Klause
Töpfera v ní byly zastoupeny různé zájmové skupiny. Etická komise vydala 30. května
2011 svou zprávu pod názvem Deutschlands Energiewende – Ein Gemeinschaftswerk
für die Zukunft (Reforma energetiky Německa – společné dílo budoucnosti). V této
publikaci shrnula výsledky své práce, zhodnotila situaci a navrhla řešení do budoucna.
Hlavním závěrem je, že v Německu je odstoupení od jaderné energie nutné90 vzhledem
k tomu, že při získávání energie jde hlavně o zodpovědnost a udržitelnost,91 a zároveň
v rámci jednoho desetiletí možné, a to v případě, že budou jasně stanoveny cíle, díky
87
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nimž bude možné naplánovat postup a investice.92 Odstoupení je proveditelné, protože
jsou jiné, méně rizikové, alternativy – větrná, sluneční, vodní, geotermická energie a
energie z biomasy, které spolu se zlepšením efektivnosti využití energie přispějí
k menším zdravotním rizikům a větší šetrnosti k životnímu prostředí.93 Jako další
argument pro upuštění od užívání jádra uvádí Etická komise možnost jeho zneužití.
Ukázalo se, že nelze spolehlivě oddělit zisk energie z jádra od výroby jaderných zbraní.
Předpokládá se, že do 20 let se zdvojnásobí94 počet reaktorů na světě, což zvýší možnost
zneužití pro zločin či dokonce terorismus.95 Komise nazývá energetickou přeměnu
Německa „společným dílem“96, protože je pro plynulost vývoje nutné zapojení politiky,
hospodářství i společnosti, a tudíž široký konsens napříč občany.97
Etická komise dále navrhuje zřízení dvou nových, na sobě nezávislých institucí
s ohledem na to, jak potřebná je transparentnost a účast společenských skupin –
parlamentního zmocněnce pro energetickou proměnu (Parlamentarischer Beauftragter
für die Energiewende) a Národního fóra energetická proměna (Nationales Forum
Energiewende). Parlamentní zmocněnec by byl především zodpovědný za monitoring a
kontrolu energetického programu spolkové vlády, předkládal by zprávu pro zveřejnění
minimálně jednou ročně. Národní fórum by sloužilo pro otevřenou rozpravu o
energetice, předkládání nových názorů, argumentů a návrhů. Komise navrhuje toto
zastřešovací Fórum dále dělit na různá odborná fóra, a bude-li to žádoucí, tak také zřídit
regionální, případně lokální formy fór.98
První definitivní politické rozhodnutí ve věci odstoupení od jádra padlo 27.
května 2011. Sedm elektráren uzavřených po dobu moratoria se již do sítě nevrátí,
shodli se ministři životního prostředí jednotlivých zemí se spolkovým ministrem.99
Zelení nadále požadovali pevné datum definitivního odstoupení bez možnosti
posunutí, a to již do konce roku 2017, rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie a
vyjasnění otázky uložení jaderného odpadu. Oproti tomu SPD by stačilo méně, byli „pro
široký konsens ohledně jaderné energie, ale ne za každou cenu“. Nicméně co se týče
92
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odpadu a obnovitelných zdrojů, souhlasila SPD se Zelenými.100 Na konci května se
koalice definitivně rozhodla, že Německo přestane do roku 2022 používat jádro jako
zdroj energie, čímž navázala na závěrečnou zprávu Etické komise. Angela Merkelová
řekla 9. června 2011 před Spolkovým sněmem, že „tvoříme předpoklady pro získání
energie zítřka, což do této doby v Německu nebylo.“101 Tímto vyjádřila, že se nejedná
jen o odstoupení od jádra, ale o kompletní transformaci energetiky.102
Na začátku června proběhla mimořádná schůze koaličních frakcí o změně
zákonů, kterých se toto rozhodnutí týká, 9. června 2011 již se uskutečnilo první čtení
„energetického balíčku“103 a na konci června již byly Spolkovým sněmem zákony
schváleny. Poté následoval souhlas Spolkové rady, podpis prezidenta, a už 6. srpna
2011 vstoupily novely v účinnost. Tento balíček se skládal z osmi zákonů. Sedm z nich
se týkalo energetických cílů, které si vláda předsevzala v září roku 2010, tedy snížení
skleníkových plynů (do roku 2050 v porovnání s rokem 1990 o 80 %), zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů energie (v roce 2050 mají mít podíl na získávání energie 80 %) a
snížení spotřeby proudu (do roku 2050 o čtvrtinu vzhledem k roku 2008, v dopravě
dokonce o 40 %)104. Podle některých autorů je právě to, že tyto cíle zůstaly nezměněné,
příkladem rozporuplnost vládních postojů. Pro dosažení stejných cílů bylo v roce 2010
požadováno, aby byla prodloužena doba provozu jaderných elektráren. Právě ony měly
pomoci dosáhnout cíle éry obnovitelných zdrojů, a to jak nejrychleji to půjde. Nyní však
vláda tvrdí, že stejných cílů může dosáhnout i bez jádra.105
Osmým zákonem byl Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes
(Třináctý zákon, kterým se mění Atomový zákon). Tento zákon rušil prodloužení lhůt
pro provoz jaderných elektráren, které bylo zavedeno zákonem z října 2010. Dále
stanovil, že do konce roku 2022 má skončit získávání energie z jádra.106 Bylo také
potvrzeno předchozí rozhodnutí ministrů, že osm elektráren se již do provozu nevrátí,
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čímž Německo přišlo o 8,5 GW107 energie. Ostatní elektrárny budou vypínány postupně,
tři nejnovější budou vyřazeny nejpozději v průběhu roku 2022.108 Pořadí má být určeno
podle vyhodnocení jejich rizikovosti a jejich významu v rámci regionálních sítí.109
Obrázek: Aktuální plán odstavování jaderných elektráren v Německu podle novely atomového
zákona z roku 2011

zdroj: Bronislav Bechník, „Německý odstup od jádra“, TZB-info,
info.cz/energeticka-politika/8772-nemecky-ustup-od-jadra (staženo 9. 5. 2013).

http://energetika.tzb-

V roce 2010 se jádro podílelo na získávání energie v Německu 22,4 % (140,6
Mld. kWh), v roce 2012 to bylo již jen 16 % (99,0 Mld. kWh). Jedná se tedy o značný
pokles, který musel být vyvážen jinými zdroji, především obnovitelnými zdroji, jako
fotovoltaikou (nárůst z 1,9 % na 4,6 %) a biomasou (nárůst z 4,5 % na 5,8 %), ale také
uhlím (dohromady černé a hnědé uhlí původně 41,8 %, v roce 2012 44,8 %).110 Od
atomového moratoria do roku 2013 mají být uvedeny do provozu nové elektrárny
založené na získávání energie z fosilních paliv o výkonu asi 11 GW, do roku 2019 má
být dokonce postaveno okolo 50 nových elektráren (plyn, uhlí, obnovitelné zdroje)
s výkonem cca 30 GW, čímž mají být nahrazeny vypnuté jaderné elektrárny.111
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Problémem obnovitelných zdrojů je, že jsou po Německu rozmístěny velmi
nepravidelně. Většina energie je získávána z větru na severu Německa, převážně u
Severního moře. Ale průmyslové zóny, které proud potřebují, se nachází v Porýní nebo
na jihu Německa. Dále je získávání energie z obnovitelných zdrojů nepředvídatelné,
v čase nestabilní a neregulovatelné, neboť je zcela závislé na počasí. Proto rostou
obavy, že hrozí tzv. blackouty, výpadky proudu způsobené nedostatkem energie v síti,
ale na druhé straně také přetížení sítí, kdy by musely být některé elektrárny napojené na
přírodní zdroje odpojeny, aby nedodávaly do sítě energii. Již během moratoria se psalo
o tom, že Německu hrozí výpadky proudu a jediným důvodem, proč k tomu ještě
nedošlo, je import elektřiny ze zahraničí, z Francie a České republiky.112
Vystavení inteligentních přenosových sítí, nejlépe s možnosti uložení energie, se
tedy stává nutností. Takové sítě musí být centrálně plánované, nejlépe mezinárodně
koordinované. Příkladem takového mezinárodního vyrovnávacího systému sítí je
spolupráce mezi Německem, Itálií a Francií v oblasti Alp.113
Další interpretaci Energiewende nabízí ve své práci Hans-Jochen Luhmann114.
Podle něj byla reforma především reakcí na změny v politických kruzích, hlavně na
krizi FDP, nejen na havárii ve Fukušimě. Kroky měly odvrátit hrozící neúspěch vládní
koalice v blížících se zemských volbách v Bádensku-Württembersku. V případě, že by
se toto nepodařilo, mohla otevřít reforma CDU alespoň možnost nového partnerství.
V úvahu by připadali pouze Zelení, jejichž postoj k jaderné energetice je neústupný.115
Mezi hlavními tématy zemských voleb v Bádensku-Württembersku nechyběl
Stuttgart 21, energetika a přímá účast občanů na politických rozhodnutích. V BádenskuWürttembersku se nacházely 4 jaderné elektrárny, které zajišťovaly až polovinu
veškerého proudu spotřebovaného v zemi. Zelení a SPD se stavěli jasně proti
prodloužení doby jejich provozu, tedy proti plánu koalice z roku 2010. Volby proběhly
27. března 2011, tudíž pouze necelý měsíc po jaderné havárii v Japonsku. Zajímavé je
podívat se na předvolební průzkumy. Zeleným od podzimu 2010 preference klesaly,
112
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v den havárie měli okolo 20%. Nicméně právě tehdy se křivka zlomila a oni znovu
nabírali procenta,116 až byli nakonec voleni 24,2% oprávněných voličů, čímž více než
zdvojnásobili svůj výsledek z roku 2006 (11,7%). Obě koaliční strany CDU a FDP
ztratily přes pět procent.117
Tzv. druhý Atomausstieg se od toho prvního, který byl prosazen rudo-zelenou
koalicí, neliší svým efektem, ale vzhledem k širokému konsensu politiků i občanů má
větší legitimitu. Jje nepravděpodobné, že by v následujících deseti letech byly doby
provozu elektráren opět prodlouženy. Německo se tak podle všeho stane první zemí
mezi deseti největšími národními hospodářstvími, která se dobrovolně vzdala jádra jako
zdroje energie.118

3.

Mezinárodní kontext jaderné energetiky
Jak již bylo napsáno v kapitole o počátcích jaderné energetiky v Německu,

nadnárodní spolupráce v oblasti jaderné energetiky je poměrně silná. Dále je nutné si
uvědomit, že jakékoliv nehody jaderného charakteru mají přeshraniční dopad. Navíc,
pokud Německo skutečně realizuje své plány a stane se zemí bez jaderných elektráren,
bude muset pravděpodobně importovat více proudu ze zahraničí. Právě z těchto důvodů
je velice důležité si uvědomit, jak vypadá jaderná energetika v sousedních státech, EU,
ale i jinde na světě. Takový přehled také nabízí srovnání s ostatními státy, stane se
Německo předjezdcem, kterého budou ostatní státy následovat, či spíše osamoceným
státem s neobvyklým energetickým mixem?
Ze 193 členů Organizace spojených národů (OSN) provozuje jen 31119 států
jaderné elektrárny, tři státy odpojily své elektrárny ze sítě (Itálie, Kazachstán a Litva) a
rakouská dokončená elektrárna Zwetendorf nebyla nikdy spuštěna. Celkem se na světě
nachází podle IAEA 435 jaderných elektráren s výkonem cca 368 tisíc MW. Podle
stejného zdroje se staví dalších 63 bloků ve 14 různých zemích o výkonu cca 61 tisíc
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MW.120 Rozložení jaderných elektráren je velmi nevyvážené. Šest největších
atomových mocností (USA, Francie, Japonsko, Rusko, Jižní Korea a Německo)
vyrobilo v roce 2010 téměř tři čtvrtiny celosvětového proudu získaného z jádra.121
Rozložení jaderných elektráren v provozu, vypnutých elektráren a plánovaných
elektráren a jejich výkony ukazuje přehledně příloha č. 6.
Výkon jaderných elektráren celosvětově roste, ale není to zapříčiněno ani tak
výstavbou nových, jako spíše technickým vylepšením starých, díky němuž výkony
stávajících elektráren rostou. Brzy se ovšem tento trend obrátí – pokud budeme počítat
s provozní dobou 40 let, bude do roku 2025 odpojeno 287 reaktorů. Aby se udrželo
současné množství energie získané z jádra, muselo by být do té doby postaveno dalších
191 jaderných reaktorů o výkonu cca 175 tisíc MW,122 tedy téměř třikrát tolik, než je
v současné době plánováno (viz výše). Důvodů, proč není stavěno více nových
elektráren, je několik: zaprvé je nedostatek odborných pracovníků a výrobních
prostředků a zadruhé náklady na stavbu jaderné elektrárny stále rostou,123 takže si
stavbu mnoho zemí v současné době recese nemůže dovolit.
V rámci Evropské unie jsou koncepty zemí, co se týče jaderné energetiky, velmi
různorodé. Celkem se v EU nachází 135 jaderných reaktorů na území 14 států. Ze 13
zemí, které dosud žádné jaderné elektrárny nemají, chtějí Polsko a Litva v dohledné
době nějaké postavit,124 své jaderné elektrárny chtějí rozšířit Česká republika a
Slovinsko.125 Oproti tomu kromě Německa chce zatím opustit atom jako zdroj energie
pouze Belgie (a to výhledově v době několika desítek let)126. Přehledné zobrazení nabízí
obrázek.
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Obrázek: Postoj vlád 27 členských států EU k jaderné energii v roce 2012.

zdroj: Severin Fischer, „Außenseiter oder Spitzenreiter? Das „Modell Deutschland“ und die europäische
Energiepolitik“ in Ende des Atomzeitalters? Von Fukushima in die Energiewende, ed. Johannes
Piepenbrink et al. (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2012), 73.

Podle čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)127 mají sice
státy právo stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů a právo volby
mezi různými energetickými zdroji, ale současně mají povinnost podle čl. 194 odst. 1
SFEU „zajistit fungování trhu s energií“, „podporovat energetickou účinnost a úspory
energie jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie“ a „podporovat propojení
energetických sítí“128. Propojení sítí se týká hlavně sítě elektrické.129 Vzhledem k tomu,
že elektřina spadá pod pojem zboží ve smyslu ustanovení o volném pohybu zboží, je její
trh omezen unijním soutěžním právem, které zakazuje upřednostňování některé formy
energie na základě toho, jak byla získána. To znamená, že nemůže být v rámci obchodu
s energií v EU libovolně preferována nejaderná energie.130
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Příkladem evropské spolupráce může být import a export proudu v alpské oblasti
mezi Německem, Francií a Itálií. Důvodem pro tuto spolupráci je, že země mají
nedostatek energie vzhledem k různým typům elektráren v různých ročních obdobích, a
mohou tedy své deficity vzájemně vyrovnávat. Itálie má také strukturální problémy
s nedostatkem proudu. Takové partnerství zajišťuje nejen dostatek proudu a odbyt
přebytku, ale také to, že je v danou chvíli využita nejlevnější varianta získání proudu.131
Pokud chce Německo zvládnout odstoupení od jádra a zároveň své plány
v oblasti ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů, je jedinou cestou
mezinárodní spolupráce.132 Pro Německo by nebylo dobrou volbou, kdyby se snažilo
být energeticky autarkním – co se týče ropy, plynu i uranu je totiž závislé na importu. I
Etická komise ve své závěrečné zprávě tedy radí, aby se snažilo si zachovat co možná
nejpestřejší energetický mix.133 Německo by se nemělo snažit o izolaci i z toho důvodu,
aby mohlo nadále přispívat k dialogu o bezpečnosti jaderné energie, jejíž význam není
jen národní, nýbrž daleko širší. Proto by se měla pravidla v budoucnosti určovat ne pro
jednotlivé státy, ale mezinárodně, v rámci mezinárodních organizací. Podle Etické
komise by se to mělo stát součástí společné evropské politiky. 134 I pro německou
zahraniční politiku je odstoupení od jádra „komplexní výzvou“.135

4.

Důsledky tzv. druhého Atomausstiegu

4.1

Vliv na klima
Odborníci se zabývají dilematem tzv. energetického trojúhelníku – jak docílit

toho, aby byla energie ekologická, levná a bezpečná.136 V následující části se bude práce
věnovat právě ekologickému aspektu energetiky.
Vliv odstoupení od jaderné energie na životní prostředí je jednou
z nejdiskutovanějších otázek. Přestože patří ochrana klimatu k nejsilnějším projaderným
argumentům, najdou se i názory, které celou věci vidí naprosto opačně. Nechybějí
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přirozeně ani umírněné názory, že jaderná energie sice může v oblasti životního
prostředí pomoci, ale nelze na ni pohlížet jako na spasitelku.137
Již v roce 2007 řekla tehdejší americká ministryně zahraničí Condoleezza
Riceová, že nechápe, proč Němci neprosazují jadernou energii, když chtějí tak moc
chránit životní prostředí. Její výrok zůstal překvapivě bez jakékoli reakce z německé
strany.138 Celkově tvoří emise tvořené získáváním energie 27% všech emisí CO2
vytvořených člověkem, současně se jedná o jejich nejrychleji rostoucí složku. Proto
mají být právě jaderné elektrárny, které nevypouští do ovzduší CO2, řešením tohoto
problému. Manažer RWE Fritz Vahrenholt tvrdí, že kdyby byly německé jaderné
elektrárny vyřazeny z provozu a nahrazeny fosilními, do ovzduší by se dostalo ročně
dalších 120 milionů tun CO2. Je ale jaderná energie opravdu tak ekologická?
Ekologický institut ve Freiburgu (Freiburger Öko-Institut) došel k výsledku, že jedna
kWh vyrobená z jádra zatěžuje ovzduší třicetkrát menším množstvím CO2 než kWh
vyrobená z hnědého uhlí.139 Mělo by se tedy jednat o skutečně ekologickou variantu.
Ale některé druhy obnovitelných zdrojů vytvářejí dokonce ještě méně skleníkových
plynů.140
O šetrnosti jaderné energie k životnímu prostřední existují ale i pochybnosti.
Podle práce Lutze Meze141 v žádném případě není pravda, že by jaderné elektrárny
nevypouštěly žádný CO2. Jedna jaderná elektrárna produkuje asi třikrát méně CO2 než
moderní plynová elektrárna. Propočty ukazují, že v roce 2010 jaderné elektrárny na
celém světě vytvořily asi 117 milionů tun CO2, to je asi stejné množství, jako celá
Česká republika za rok 2008. Navíc by tato čísla ještě vzrostla, pokud by se přičetla
zátěž při uložení jaderného odpadu, která není zahrnuta.142
Některé subjekty jsou přesvědčeny, že právě radikální proměna německé
energetiky, včetně ukončení získávání energie z jádra, pomůže životnímu prostředí.
V propagačním letáku BMU je ochrana životního prostředí zařazena mezi „pět dobrých
důvodů pro energetickou reformu“. Bez reformy podle něj v zásadě nelze dosáhnout
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stanovených cílů v oblasti ochrany klimatu.143 Postupné vypínání jaderných elektráren
by mělo vytvořit také tlak na energetické společnosti, aby se více věnovaly výzkumu
možností získávání energie z obnovitelných a dalších zdrojů, které by byly ale na rozdíl
od jádra „udržitelné a společensky únosné“.144
Co se týče bezpečnosti jaderných elektráren, nejsou sice absolutně bezpečné, ale
ani nebezpečné. Je dokázáno, že zemře více lidí při získávání energie z fosilních paliv a
kvůli důsledkům takového získávání. Ovšem absolutní jistotu bezpečnosti nelze mít u
žádného používání moderní technologie, zvláště pokud se jedná o řetězové reakce, které
nelze jen tak „vypnout“, jako u jaderných elektráren. Právě zde leží jejich největší
riziko.145

4.2

Ztráty energetických koncernů a jejich žaloby
Jaderné elektrárny v Německu byly zavřeny proti vůli jejich vlastníků, tedy

energetických koncernů. Ty tím přišly o budoucí zisky, což samozřejmě nesly s velkou
nelibostí a již od začátku zvažovaly, že budou spolkovou vládu žalovat. Žalob bylo
podáno hodně, podle koncernů bylo porušeno hned několik jejich práv. Zaprvé to bylo
jejich ústavně chráněné vlastnické právo, dále na ně byla uvalena (podle nich také
neústavní) daň z jaderného paliva. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci velice
ojedinělou, bezprecedentní, řešily energetické společnosti mnoho juristických otázek,
počínaje tím, zda jsou vůbec oprávněny žaloby podávat a do pravomoci jakých soudů
náleží.
První skupina žalob se týká zásahu do vlastnického práva. Koncerny nejdříve
musely podat ústavní stížnost Spolkovému ústavnímu soudu, který rozhodne, zda bylo
odstoupení od jaderné energie provedeno protiústavně či nikoliv. Hlavními argumenty
stížností byl zásah do vlastnických práv koncernů nejen k elektrárnám, ale i k
povolením k provozu a zbývajícím povoleným množstvím vyrobené energie, která jim
byla udělena státem. Vlastnická práva jsou chráněna čl. 14 Základního zákona.
V případě, že ústavní soud potvrdí jejich nároky, musí koncerny podat další žaloby,
143
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tentokrát k civilním soudům, které rozhodnou o výši náhrady. Ústavní soud však
nerozhodne dříve, než se budou konat volby do Spolkového sněmu 2013. Že bere
ústavní soud stížnost velmi vážně, se ukázalo mimo jiné také na tom, že podklady
k projednávání rozeslal kromě spolkové vlády a Spolkového sněmu i dalším 63
institucím.146 Co se týče výše škod, již na konci roku 2011 avizoval E.on, největší
energetická společnost, že jeho jdou do miliard eur147, v polovině roku 2012 vyčíslil
škodu na osm miliard. Celkové škody E.on s dalších koncerů RWE a Vattenfall jsou
odhadovány na 15 miliard euro.148
Elektrárenská společnost EnBW, jejíž dvě ze čtyř elektráren již byly odpojeny ze
sítě, se nakonec rozhodla, že stížnost nepodá, neboť se necítí být k ní oprávněna. EnBW
je totiž z 98% vlastněna veřejnoprávními subjekty, tudíž nemá způsobilost k základním
právům, a nemá tedy právo podat ústavní stížnost. Soud by ji mohl odmítnout
z formálních důvodů bez toho, aby se jakkoliv vyjádřil k její věcné stránce.149
Specifická situace je také u koncernu Vattenfall. Ten je totiž zahraniční
společností, dokonce většinově vlastněnou cizím státem – Švédskem. Vattenfall
nejdříve žaloval o náhradu několika miliard u washingtonského rozhodčího soudu
(Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů, International Centre for
Settlement of Investment Disputes, ICSID). Vattenfall je jako zahraniční investor
chráněn Energetickou chartou (Energy Charter Treaty, ECT), podle které mají
signatářské státy „vytvářet stabilní, spravedlivé, výhodné a transparentní podmínky pro
investory“150. Vattenfall mimo jiné vzhledem k prodloužení dob provozu elektráren
z podzimu 2010 investoval 0,7 mld. euro v elektrárnách Krümmel a Brunsbüttel, které
146
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byly následně vyřazeny z provozu.151 Nezávisle na tom také podal koncem roku 2012
ústavní stížnost ke Spolkovému ústavnímu soudu, stejně jako další energetické
společnosti. Koncern si však není jistý, zda je stížnost přípustná vzhledem k tomu, že se
jedná právě o zahraniční státní podnik.152
Druhou skupinu žalob tvoří ty mířící proti (od počátku sporné) dani z jaderného
paliva. Jak bylo výše popsáno, byla zavedena po dohodě o prodloužení doby provozu na
začátku roku 2011. Když však byly tyto dohody po havárii ve Fukušimě zrušeny a daň
zachována, koncerny se rozhodly podat proti ní žaloby. Zástupci energetické společnosti
E.on ji považovali za protiústavní a v nesouladu s evropským právem a podali žalobu.
Následně žalovala také RWE, druhá největší energetická společnost. Koncerny
předpokládaly, že s reformou energetiky, tedy se zrušením prodloužení dob provozu,
bude zrušena i daň z jaderného paliva. Ministr hospodářství Philipp Rösler však odmítá,
že by důvodová zpráva zákona o dani z jaderného paliva daň přímo spojovala
s prodloužením provozu elektráren.153 Na začátku roku 2013 dal finanční soud
v Hamburku za pravdu společnosti E.on. Rozhodl, že je daň nepřípustná a spolek neměl
vůbec pravomoc ji zavést. Rozsudek byl úplně jiný, než dřívější rozsudek finančního
soudu Bádenska-Württemberska ve Stuttgartu. Ten totiž zákon shledal eurokonformním
a v souladu se Základním zákonem. Hamburský soud předal věc Spolkovému
ústavnímu soudu v Karlsruhe. Jaderná daň je jednou ze spotřebních daní, které podle
hlavy X Základního zákona nepatří do výlučné pravomoci spolku, a je zavedena za
účelem odvodu zisků společností do státního rozpočtu.154
Právníci vlády, energetických společností i soudci stojí před velmi těžkými
řízeními. Vzhledem k jedinečnosti sporů a neexistenci nějakých dřívějších rozhodnutí
v podobných věcech bude extrémně záležet na argumentaci jednotlivých stran. Na
definitivní rozhodnutí či rozsudky však budou čekat ještě dlouho.
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4.3

Dědictví jaderné energie – jaderný odpad
Odstoupení od jaderné energie však nevyřeší jeden palčivý problém – kam

s jaderným odpadem. Odpad je dokonce nazýván nejtrapnějším dilematem jaderné
energie od jejích počátků155 nebo také její Achillovou patou.156 Jaderný odpad je velice
dlouhodobá záležitost a i za předpokladu, že již nebude dále přibývat, musí být uložen
ten stávající.
Jaderný odpad zůstává energeticky bohatý, elektrárny využijí jen asi 5 % jeho
potenciálu, proto se mluví o jeho znovuzpracování. Vědci pracují na nových
technologiích, jejich práce však má smysl pouze v případě, že se lidé rozhodnou
jadernou energii dále využívat.157 Byl vyvinut také nový koncept úpravy materiálu,
která by zmenšila jeho poločas přeměny tak, že by musel být bezpečně uložen jen 500
až 1000 let. Pro srovnání – běžný odpad z tlakovodního reaktoru dosáhne záření
přírodního uranu až za 10 000 let.158
Podle agentury IAEA bylo dosud vyprodukováno asi 30 mil. m2 odpadu,
v Německu okolo 50 tisíc m2. Na celém světě není ani jedno konečné úložiště jaderného
odpadu, a to ani ve státech jako USA, kde jsou velké neobydlené oblasti. Povoleny už
jsou stavby úložišť ve Finsku a Švédsku, v těchto zemích však není význam jaderné
energie tak velký, a tudíž ani odpadu není tolik. V devadesátých letech byl navržen
mezinárodní projekt, který by zajistil uložení odpadu z celého světa na jednom místě: na
dně oceánu u pobřeží Austrálie. Nakonec byl však koncept zastaven parlamentem
v Perthu, který nedovolil uložení jaderného odpadu ze zahraničí.159
Etická komise, která měla zhodnotit možnosti odstoupení od jaderné energie po
havárii ve Fukušim, o níž bylo již psáno výše, ve své zprávě také upozorňuje na
problémy spojené s jaderným odpadem. Podle jejího názoru musí být chráněn před
přírodními jevy a musí být zabráněno možnosti, že by někdo uskladněný odpad zneužil.
Zároveň však nesmí být uložen tak, že už by se k odpadu nedalo v případě potřeby
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dostat. Komise také apeluje, aby odpad vzniklý v Německu, byl také na jeho území
uložen.160
Směrnice EU, která vstoupila v účinnost roku 2011, zdůrazňuje, že každý stát je
sám zodpovědný za svůj jaderný odpad, i když není vyloučena mezinárodní spolupráce.
Na základě této směrnice musí Německo do roku 2015 předložit plán uložení svého
odpadu.161 Na příští spolkovou vládu tak čeká nelehký úkol.

160
161

Ethik-Kommission, „Deutschlands Energiewende“, 13 a 104-105.
Winterhagen, „Abgeschaltet“, 202.

34

5.

Reflexe v českém tisku
Vzhledem k tomu, že odstoupení od jádra je poměrně čerstvá a především

neukončená záležitost, objevují se zmínky o něm v českém tisku ještě dnes. Bylo tedy
nezbytné zvolit přesný časový úsek, na který se bude reflexe zaměřovat. Tím je doba
bezprostředně následující havárii ve Fukušimě do konce roku 2011, tedy 10. 3. 2011 –
31. 12. 2011. Články byly nalezeny pomocí elektronické databáze Newton Media,162
která je online přístupná pro studenty FSV. Pro reflexi byla vybrána dvě poměrně
odlišná média, jak názorovou orientací, tak způsobem vydávání. Reflexe bude
zpracována nejprve kvantitativně, následně kvalitativně – tedy nejdříve se zaměří na
frekvenci výskytu daného tématu v tisku, a poté na to, čím se jednotlivé články
zabývaly. Na konec byl vybrán z každého média jeden článek, který je svým obsahem
nějak zajímavý.
Právo je deník, který vznikl po Sametové revoluci z Rudého práva, které by
podle svého podtitulu „Deník KSČ“. Přestože deník již není názorově tak blízký
komunismu (v podtitulu se charakterizuje jako „Nezávislé noviny“), stále je orientovaný
spíše na levicově smýšlející veřejnost. Naprostou většinu akcií deníku vlastní jeho
šéfredaktor Zdeněk Porybný, vedle vydavatelství Economia se jedná o jediné médium
vlastněné většinově občanem České republiky. Právo provozuje internetový
zpravodajský portál Novinky.cz, který vzhledem ke spolupráci s portálem Seznam.cz
patří k nejnavštěvovanějším webovým stránkám na českém internetu.
Týdně vydávaný časopis Respekt byl založen roku 1990. Podle svých stránek se
jedná o „moderní názorový časopis“ snažící se o „nezávislou a kvalitní novinářskou
práci“.163 Časopis se stal několikrát Časopisem roku, naposledy v roce 2011. Je vydáván
nakladatelstvím Economia a. s., které většinově vlastní Zdeněk Bakala. Tento „největší
vydavatel ekonomického a odborného tisku v ČR“ vydává kromě Respektu i
Hospodářské noviny, Ekonom, Právního rádce, Bel Mondo a mnoho dalších.164
Z kvantitativního pohledu lze říci, že v obou médiích se zpočátku, tedy
v průběhu prvních pěti měsíců, objevovaly zmínky poměrně často, ale později již méně.
V Právu se v druhé polovině března objevovaly články téměř denně, poté zájem
162

http://mediasearch.newtonmedia.cz
„o respektu“, RESPEKT.CZ, http://respekt.ihned.cz/o-respektu/ (staženo 9. 5. 2013).
164
Ibid. a „Economia, a.s.“, stránky vydavatelství, http://economia.ihned.cz/ (staženo 9. 5. 2013).
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poměrně upadl. Další fáze nastala na konci května a začátku června, deník psal o
zvýšení cen energií a o výrocích Václava Klause, který kritizoval Německo za jeho
postoj k jaderné energetice. V červenci se projevily v médiích debaty o plynovodu Opal
a o dohodě Gazpromu s RWE. Na podzim se zmínky týkaly opět především zdražení
ceny energií v České republice, které bylo způsobeno německým odstoupením od
jaderné energie. Respekt reagoval nejdříve na atomové moratorium a volby v BádenskuWürttembersku. V květnu a červnu Respekt přinesl informace o rozhodnutích německé
vlády a situaci v EU, v červenci zmínil stejně jako Právo dohodu mezi Gazpromem a
RWE. Po dlouhé odmlce v září a říjnu, kdy tématu nebyl dán žádný prostor, přišlo téma
dostavby Temelína, dále byly jaderné elektrárny zmíněny jen okrajově. Na konci roku
se však objevily v Deseti událostech, které si budeme pamatovat za rok 2011 – v rubrice
zahraničí to bylo německé odstoupení, v domácí rubrice byla naopak zdůrazněna
podpora jádra v „atomovém Česku“.
Obrázek: Četnost výskytu článků o jaderné energetice v Německu v deníku Právo
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Obrázek: Četnost výskytu článků o jaderné energetice v Německu v týdeníku Respekt
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Celkově bylo téma zmíněno v Právu 65x a v Respektu 25x. Je ale nutné si
uvědomit, že ne všechny články započítané do kvantitativní analýzy se týkají výhradně
německé jaderné energetiky. Například v Právu jsou to v naprosté většině články, které
se zabývají především situací v České republice nebo obecně v EU a ta je následně
porovnávána s Německem. Mezi častá témata patří růst ceny energií nebo již zmíněné
dohody mezi energetickými koncerny, kde je jako jeden z hlavních důvodů uváděno
právě rozhodnutí Německa zůstat bez jádra. Dále můžeme najít rozhovory s různými
osobnostmi, kde se pouze jedna nebo dvě otázky týkají jejich názoru na jadernou energii
a energetiku v Německu. Na druhou stranu věnoval Respekt samotné německé jaderné
energetice poměrně dost samostatných článků. Naopak textů, kde je jen okrajově
zmíněna, je méně. Třikrát se toto téma objevilo v rubrice Deset světových zpráv, které
by vás neměly minout, také zařazení do shrnutí hlavních zpráv roku ukazuje, že redakce
přikládá tématu velký význam. Respekt se stejně jako Právo zabývá i dopadem jaderné
energetiky vlády na volby v Bádensku-Württembersku a energetickým koncernům.
Většina článků se zaměřuje na srovnání německého a českého přístupu k jádru.
Kritici v článcích považují německé řešení jednak na neproveditelné, jednak za
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škodlivé, a to pro celou Evropu, neboť ceny proudu již kvůli němu vzrostly i
v zahraničí. Německý přístup bývá českými osobnostmi kritizován – ať již
energetickými experty, jako například Jiřím Hanzlíčkem, bývalým poradcem na
ministerstvu průmyslu a obchodu, nebo politiky Václavem Klausem, Petrem Nečasem,
Milošem Zemanem nebo Bohuslavem Sobotkou. Právě názorová jednota napříč
politickým spektrem (kromě Zelených), je na české politické scéně vzácná a stojí
v naprostém protikladu k německé, kde mají sice také všechny politické strany podobný
názor, ale naprosto opačný k tomu českému.
V Právu byl na konci roku publikován článek Nenápadný pokus o převrat165 od
Daneše Burketa, prezidenta České nukleární společnosti, který je příkladem pro výše
uvedené české reakce. V tomto článku označuje autor německé odstoupení od jádra za
snad nejdůležitější událost uplynulého roku. Kritizuje jednostrannou prezentaci tématu
v německých médiích a předvídá, že jádro nebude nahrazeno obnovitelnými zdroji, ale
naopak že odstoupení upevnilo postavení fosilních paliv a „boj s klimatickými změnami
vyvolanými emisemi skleníkových plynů se nekoná“. Přechod k obnovitelným zdrojům
by podle autora znamenal krok zpět v tom ohledu, že decentralizované obnovitelné
zdroje jsou vhodné pouze pro decentralizovanou výrobu, tedy něco, co bylo překonáno
již průmyslovou revolucí.
Článek Němci jádro neradi166 od Tomáše Lindnera v Respektu se pokouší najít
kořeny německého protestu proti jaderné energii. To, co se podle autora poprvé
projevilo počátkem sedmdesátých let, když se vinaři vzbouřili proti Wyhlu, je
zapříčiněno mnoha německými specifiky. Jednak je to morální idealismus Němců, který
„pochází z intelektuálního prostředí 18. a 19. století“. Navíc poté, co již Němci poznali
důsledky ničivé druhé světové války, se bojí další pohromy, která by mohla být
„konečnou katastrofou“. To vše ještě umocňují Zelení, kteří jsou již přes třicet let
aktivní na politické scéně.
Zajímavým momentem je, jak do češtiny překládán výraz Atomausstieg.
V médiích se neetabloval jeden ustálený výraz, nýbrž je pokaždé překládán jinak, a to
dokonce i v rámci jednoho deníku. Nejčastěji se objevuje „odstavení“, popř. „odstávka
elektráren“, ale objevuje se i „ústup od jádra“ (někdy s odlišnou předložkou – „ústup
165
166

Daneš Bukert, „Nenápadný pokus o převrat“, Právo, 31. 12. 2011.
Tomáš Lindner, „Němci jádro neradi“, Respekt, 13. 6. 2011.
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z jaderné energie“), „odchod od jádra“, „odklon“ či „ústup“. Výjimečně je ponechán
původní pojem Atomausstieg.
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Závěr
Jaderná havárie v japonské Fukušimě způsobila zvrat v německé jaderné
politice, a to přesto, že rizika jaderných elektráren na německém území nijak nevzrostla.
Prezentace havárie v médiích však naprosto změnila veřejné mínění, v občanech
narůstal strach z jádra jako zdroje energie a volali po odpojení jaderných elektráren.
Tyto tendence v německé společnosti nejsou ničím novým, neboť demonstrace proti
elektrárnám byly masovou záležitostí již v sedmdesátých letech. Na rozdíl od jiné
césury jaderné energetiky, havárii v Černobylu, byla fukušimská elektrárna výtvorem
technologicky vysoce vyspělého státu. Bezpečnost sovětského reaktoru v osmdesátých
letech byla přinejmenším pochybná, ale nyní se ukázalo, že není v silách člověka
postavit naprosto bezpečnou elektrárnu, která by odolala jak vnitřním, tak především
vnějším vlivům.
Myšlenka postupného vypnutí německých jaderných elektráren nebyla ani pro
politické špičky novinkou. Již v roce 1998, kdy se poprvé dostali Zelení jako menší
koaliční partner SPD do vlády, prosadili jako cíl co nejrychlejší odstoupení od jaderné
energie spolu s výrazně větším využitím obnovitelných zdrojů. To bylo v roce 2000
zakotveno do novely atomového zákona – do roku 2024 mělo být Německo bez
jaderných elektráren. S druhou vládou Angely Merkelové, kde byla koaličním
partnerem FDP, se koncept opět změnil. Lhůty pro odpojení elektráren byly v roce 2010
prodlouženy. Vládu k tomuto rozhodnutí vedlo několik důvodů: pro provedení
transformace německého energetického mixu, ve kterém by převládaly obnovitelné
zdroje a který by snížil skleníkové plyny, bylo potřeba více času a financí. Ty měly být
získány z nového zdanění jaderného paliva.
Neuběhl ovšem ani rok a vláda v reakci na havárii ve Fukušimě pozastavila na
tři měsíce provoz nejstarších elektráren, aby mohla proběhnout velmi podrobná
bezpečnostní zkouška. Byla také zřízena speciální Etická komise, která měla
přezkoumat možnosti jaderné energie v Německu. Ta nakonec doporučila nahradit jádro
jinými zdroji, šetrnějšími k životnímu prostředí. SPD i Zelení požadovali, aby se
odpojené elektrárny již do provozu nevrátily a zbylé byly vypnuty do roku 2020,
respektive 2017. Dále chtěli, aby byla co nejrychleji vyřešena otázky konečného
úložiště jaderného odpadu. Na druhé straně FDP zásadně nesouhlasila s určením
pevného data pro vypnutí poslední jaderné elektrárny, chtěla jakási „zadní vrátka“ pro
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případ, že by německá ekonomika nebyla ve stavu, kdy by bylo možné či
z ekonomického hlediska moudré se jádra vzdát kompletně.
Energetický balíček byl schválen již v létě 2011. Bylo odhlasováno, že odpojené
elektrárny a Krümmel se znovu do sítě nezapojí a ostatní budou postupně vypínány,
poslední nejpozději roku 2022. Toto rozhodnutí podpořilo jak široké spektrum politiků,
tak veřejnost.
Vláda ukázala naprostou nekonzistentnost názorů. To, co bylo na podzim roku
2010 prezentováno jako důvod pro prodloužení doby provozu, tedy dosažení cílů
v oblasti ochrany životního prostředí, bylo v létě 2011 důvodem k opaku, tedy pro
rychlejší vypnutí jaderných elektráren. Ovšem když se podíváme na to, proč takto
CDU/CSU změnila své dosavadní přesvědčení, není se čemu divit. CDU/CSU musela
reagovat na radikalizaci veřejného mínění. Snažila se tím odvrátit hrozící debakl
v zemských volbách v Bádensku-Württembersku (ač neúspěšně), případně si otevřít
prostor pro nové koaliční partnerství se Zelenými. Jednání Angely Merkelové vystihuje
citát Rolanda Nellese z článku Sieg des Merkelismus (Vítězství merkelismu):
„Merkelismus je založen na dvou principech: Když to národ tak chce, je to rozumné. A
co prospívá národu, prospívá i kancléřce.“167 Merkelová zkrátka vyhověla tomu, co
požadovali občané, a tím podpořila svou popularitu.
Odstoupení však s sebou přineslo spoustu problémů. Jednak energetické
koncerny žalují vládu pro zásah do vlastnických práv a požadují náhradu škody, kterou
odhadují na velmi vysoké částky, jednak se bude Německo možná potýkat
s nedostatkem energie. Bude muset uvést do provozu uhelné elektrárny, protože
nestihne vystavět dostatek zařízení na získávání energie z obnovitelných zdrojů.
Problematické u obnovitelných zdrojů dále zůstává, že jsou nerovnoměrně rozmístěny
po německém území, a také jejich nestabilita, neboť jejich výkon závisí na počasí. Dále
bude muset Německu více proudu importovat (a u tohoto proudu si nemůže vybrat,
z jakých zdrojů byl získán). Otevírá se zajímavá otázka, zda tedy odpojení jaderných
elektráren klimatu spíše pomůže či uškodí. Do současnosti platily jaderné elektrárny za
poměrně šetrné k životnímu prostření, na druhou stranu jejich postupné odpojování by
„Das Merkelismus folgt zwei Prinzipien: Wenn es das Volk so will, ist es vernünftig. Und was dem
Volk nutzt, nutzt auch der Kanzlerin.“ Roland Nelles, „Atomausstieg: Sieg des Merkelismus“, Spiegel
Online,
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomausstieg-sieg-des-merkelismus-a-765694.html
(staženo 9. 5. 2013).
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mělo vytvořit tlak na investice energetických koncernů do obnovitelných zdrojů, které
by se mohly zefektivnit, a tím by nemusely být po tak dlouhou dobu přechodně
používány elektrárny uhelné, které jsou, co se týče ekologičnosti, vůbec nejhorší. Také
bude v nejbližší době nutné vyřešit, kam bude ukládán jaderný odpad, protože za
desetiletí využívání jádra jako zdroje energie nebylo vybráno místo, kam by se vyhořelé
palivové články ukládaly. Výběr je složitý, protože takové místo musí mít vysokou
stabilitu, bezpečnost, ale zároveň musí naplňovat požadavek, aby se v případě potřeby
dalo k odpadu dostat.
Pokud vztáhneme problematiku na Českou republiku, může být německé
odstoupení od jádra jednak nevýhodou, ale na druhou stranu i výhodou. Elektrické sítě
jsou přeshraniční a na hranicích nejsou žádné transformátory, kterými by bylo možné
sítě na území jednotlivých států od sebe odpojit. V případě přetížení či naopak
nedostatku proudu na německé straně, což může být zapříčiněno nestabilní dodávkou
energie z obnovitelných zdrojů, by tedy hrozily tzv. blackouty i na české straně. Na
druhou stranu Německo již teď musí importovat velké množství proudu, mimo jiné
právě z České republiky. Po plánovaném rozšíření jaderné elektrárny Temelín bude mít
Česká republika ještě více proudu, který bude moct exportovat, a odbyt by mohla hledat
právě v Německu. Naprosto odlišný přístup obou zemí k jaderné energetice je čitelný
také z českých médií – německá opatření byla přijímána převážně s překvapením z tak
rychlých a radikálních kroků, ale také se skepsí ohledně následného dodržení
současných politických rozhodnutí. Nijak ojedinělé jsou názory, že až se situace uklidní,
Německo svůj plán odstoupení opět odloží, stejně jako na podzim 2010.
Německo si vydalo na velmi trnitou cestu. Pokud bude chtít tentokrát plán
odstoupení dodržet a k tomu se držet i svých cílů v oblasti klimatu (které jsou navíc
zakotveny i mezinárodněprávně), čeká ho opravdová výzva. Pravděpodobně to bude
také velmi drahé. Nejen že bude muset zřejmě nahradit škodu energetickým koncernům,
ale také bude muset nakupovat proud ze zahraničí, vystavět nové větrné a solární parky
a především nové inteligentní sítě. Vzhledem k současnému stavu ekonomiky v Evropě,
kdy se Německo musí snažit zachránit euro a pomoci zadluženým státům, je otázkou,
jestli najde ve státním rozpočtu dost prostředků.
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Summary
The nuclear disaster in Fukushima caused a turn in German nuclear power policy
despite the fact that the dangers of nuclear power stations in Germany have remained
unchanged. Media influenced with their presentation of the accident public opinion and
people were more afraid of atom and wanted to stop gaining power out of it.
After the accident, the government decided to shut down the oldest power
stations in order to carry out a detailed inspection. These power stations have never
been put into operation again. The government decided to follow the opinion of Ethic
Commission which recommended phasing out all nuclear power stations within ca. ten
years and replace them with renewable and environment-friendly sources. SPD and
Green Party demanded to phase out as quickly as possible and solve the nuclear waste
dump once for all. On the other hand, FDP didn’t agree with setting a fix date for
shutting down the last power station. They wanted a possibility to change the course
according to the economy.
The laws were passed in summer 2011. The disconnected power stations should
remain out of order and the others should be turned off until 2022. This decision was
supported by a broad spectrum of politicians and citizens.
The government showed inconsistency in their opinions. According to the
government, the environment was the reason behind extending the functioning of
nuclear power stations in autumn 2010. In 2011 the environmentwas suddenly presented
as the reason for switching off the stations much faster. But the decision of CDU/CSU is
easy to follow – they must react to radicalized public opinion. They tried to avert a
defeat in state election in Baden-Württemberg (unsuccessful) and alternatively open a
possibility of coalition with the Green Party.
There are still many unsolved problems. The energetic concerns sued the
government for compensation because of the proprietary right violation. More trouble
can appear because of the instability of renewable resources. The amount of gained
energy depends strongly on weather conditions and can’t be controlled by man.
Germany will have to (at least at the beginning) import more energy from other states
which causes a price increase.
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The steps of German government could bring both advantages and disadvantages
for the Czech Republic. First, the nets are international and so they can’t be easily
disconnected at the borders. This means that if the German net is overloaded or (on the
contrary) if there is a lack of energy, the black-outs can appear even on the Czech side.
On the other hand, Czech Republic plans to enlarge the nuclear power station Temelín
so that we have more energy to export. This energy could be sold to Germany.
The next years are probably going to be difficult. If Germany wants to keep both
its plan to phase-out the power stations and its goals for the environment, it will be a
real challenge. Most likely it’s going to be very expensive and it’s questionable whether
there will be enough money nowadays when it tries to save euro and help indebted
countries of European Union. Therefore, many experts think Germany will in few years
prolong the period for turning the last nuclear power station off.
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Použité zkratky
APO – Außerparlamentarische Opposition, mimoparlamentní opozice
AtG – Atomgesetz, atomový zákon, Gesetz über die friedliche Verwendung der
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