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Řádková inzerce telefon: 568 858 711

   PRODÁM  
     Slepice nosnice . 

T. 728 051 027  #9914001461  
     Prodám pšenici , ječmen, 

seno - malé balíky. 
Tel. 605 979 416  #9914001477  

     Prodej jahod . 
Tel. 605 011 214  #9914001479  

     Stavební míchačku  na 230 V, 
stav. rozvaděč. 
Tel. 773 560 062  #9914001482  

     Seno, kulaté balíky . 
Tel.: 606 362 106  #9914001486  

  KOUPÍM  
     Koupím starý  a starožitný 

nábytek, hodiny, obrazy, šavle, 
rádia, kočárky, věci z I. a II. sv. 
války a různé věci starožitného 
charakteru. Slušné jednání. 
Tel. 775 045 003 p. Hugo Kou-
řil, nabytek.kouril@seznam.cz 
 #9914001410  

  SLUŽBY  
     Opravy a rekonstrukce  

 střech , opravy a výstavba ko-
mínů, výmazy hřebenů, klem-
pířské práce, kvalitně! Levně! 
Záruka, rozpočet zdarma! 
Tel.  774 159 807  #9913002941  

     Opravy střech , komínů, 
výmaz hřebene, klempíři, 
záruka. Rozpočet zdarma. 
 Nejlepší ceny!  Tel. 736 649 470 
 #9913002943  

     MALÍŘ, NATĚRAČ . 
T. 774 900 644  #9914000531  

     Opravy střech, rek. komínů , 
výmaz hřebene a veškeré sta-
veb. práce. Ceny dohodou. 
Tel. 724 340 218  #9914000614

  Milenecký azyl 15 km od 
Třebíče, krb, TV, DVD, wifi , 
kuchyň, koupelna, minibar. 
Možno i na celý víkend, 100% 
soukromí a diskrétnost. 
Tel.: 704 716 330 #9914001293          

     Výstavba a renovace komí-
nů , střech, výmaz hřebenů, 
montážní práce. Rozpočet 
zdarma. Levně a kvalitně. 
Tel. 777 288 619  #9914001339  

     Nabídka služeb  hodinové-
ho manžela, řemeslné práce, 
údržba a servis, převoz věcí a 
osob. Nabídka čištění koberců, 
čalounění a automobilů, profe-
sionálním čistícím strojem. 
Tel: 608 700 515  
www.hodinovymanzeltrebic.
webnode.cz #9914001493  

  PRONÁJEM  
     Hledám pronájem  v rod. 

domku nebo byt 2+1, 2+kk, 
v Třebíči s poskytnutím trva-
lého pobytu, ideální 
v blízkosti centra. V bytě bych 
ráda provozovala služby jako 
pedikúra + masáže. Bližší inf. 
na tel. 722 672 032.
  #9914001425  

     Pronajmu byt 1+1  na ul. 
Benešova, Kč 5500,- včet-
ně energií. Tel. 608 323 938 
 #9914001448  

     Pronajmu byt 2+kk , 56 m2, 
Třebíč - Jejkov, tel. 737 978 
480  #9914001450  

     Pronajmu garáž  v areálu 
mezi ulicemi Arbesova - 
Hladíkova. Tel. 737 922 677 
 #9914001466  

  PRACOVNÍ  
 PŘÍLEŽITOSTI  

     Pizzeria Harlekýn  přijme 
kuchaře, kuchařku, číšníka, 
servírku a pomocnou sílu. 
Tel. 568 840 500 
 #9914001438  

     Přijmu dělníky  na poklad-
ku zámkové dlažby a obrub-
níků. Praxe nutná. Tel. 728 
488 222  #9914001451  

     Hledáme stavbyvedoucího, 
 truhláře, izolatéra na dře-
vostavby. 
Info www.domydnes.cz 
 #9914001463  

     Hledáme zkušené,  vyučené 
zedníky. Práce v okr. Třebíč na 
ŽL nebo VPP. Tel. 777 707 990 
 #9914001465  

     Přijmu schopného brigád-
níka . Požadavky: svařování 
plechů MIG/MAG svářecím 
strojem, broušení úhlovou 
bruskou. Volejte pouze zájem-
ci, kteří splňují tyto požadav-
ky, děkuji. Tel.: 739 411 638 
 #9914001470  

     Jazyková škola  hledá lektory 
pro výuku anglického jazyka. 
Tel. 722 728 990.  #9914001484  

     Přijmeme servisního  techni-
ka zdvihacích zařízení. Tel. 605 
250 101  #9914001487  

     Hledáme pracovníky  na 
obsluhu strojů na opravy 
silnic, ŘP sk. B. Tel.: 774 132 111 
 #9914001496  

     Přijmu na brigádu  spoleh-
livou slečnu nebo paní do 
pohostinství. 1,5 km od Třebíče 
- auto nutné. Tel. 736 166 171 
 #9914001497  

  BYTY  
 NEMOVITOSTI  

     Ihned koupíme dům , cha-
lupu, byt za hotové! Volejte 
zdarma 800 100 576. Vyplatíme 
i exekuce.  #9914001289  

     Prodám DB 3+1  v Třebíči 
- Nových Dvorech na ul. Ener-
getiků, 3. p. s výtahem. Byt po 
revitalizaci. Možnost nastě-
hování ihned. Cena dohodou, 
rychlé jednání. T: 737 224 253 
 #9914001441  

     Prodám byt  3+1, OV, 
ul. Benešova. Tel. 777 558 890 
 #9914001445  

     Prodám byt 3+1  v OV,
po rekonstrukci, na Hájku. 
Tel. 606 500 459  #9914001471  

  AUTO-MOTO  
     Montáže tažných zařízení  a 

půjčovna přívěsů na Budíkovic-
ké 215. Montáž (autorizovaná) 
na počkání. Půjčení přívěsu 
od 200 Kč/den. Tel: 604 871 
030. www.taznekoule.cz 
 #9914001307  

  SEZNÁMENÍ  
     40/170 muž  hledá ženu štíhlé 

postavy od 30 - 35 let na spo-
lečné výlety. Tel. 736 242 767 
 #9914001488  

  ZVÍŘATA  
     Prodám dlouhosrsté  

jezevčíky. Tel. 607 739 462  
 #9914001447  

     Daruji 3 koťátka . I jednotlivě. 
Tel. 603 378 380  #9914001474          
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Číslo inzerátu není 
pořadovým číslem

Čas plyne, roky ubíhají, na Tebe, tatínku 
drahý, krásné vzpomínky zůstávají.

Dne 25. června 2014, si připomeneme 
12. výročí úmrtí pana 

Josefa Nováčka 
z Vícenic u Náměště nad Oslavou.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jana 
a Martina s rodinami. 

Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, stani-
ce Třebíč, za rychlý a profesionální zásah při odstranění roje včel 
v úterý 24. června ze zahrady v Třebíči - Poušově.
 Rodina Berounova

Poděkování 

Ulicemi města opět zněla hudba
TŘEBÍČ (ju) - Na hudbu 

v ulicích okresního města si již 
začínáme zvykat. Paní Hudba 
vždy touto dobou vyžene do 
ulic města muzikanty, aby nás 
na různých místech a v neče-
kaných zákoutích přepadávali 
a překvapovali. To se jim daří 
čím dál, tím lépe. Zatímco ješ-
tě před pár lety lidé spěchající 
z práce pádili nechápavě dál, 
nyní se zastavují, poslouchají, 
tleskají… dalo by se říci, že se 
jim to dokonce líbí.

Paní Hudba může být spo-
kojena. S organizací pomáhalo 

MKS Třebíč a vystupovali muzi-
kanti ZUŠ Třebíč a pěvecký sbor 
Coruscante. Letošní svátek vy-
vrcholil duchovním koncertem 
Benefi ce pro Leušku v bazilice 
sv. Prokopa. „Těší nás to,“ řekla 
o koncertu organizátorka Anna 
Kolaříková. „Povedlo se několik 
věcí najednou. Harfa zazněla 
v bazilice snad vůbec poprvé 
a na Leu Malcovou, která se 
koncertu dokonce mohla účast-
nit, se vybralo se krásných 
6.455 korun. Všem dárcům i hu-
debníkům, kteří podali skvělý 
výkon, děkujeme!“

Červen je měsíc vzpomínek na operaci Antropoid
DOLNÍ VILÉMOVICE (ju) – 

Jan Kubiš se narodil 24. června 
1913, tedy v  den svého svátku 
v Dolních Vilémovicích, zemřel 
18. června 1942 v Praze. Byl čle-
nem operace Antropoid, jejímž 
cílem bylo odstranit říšského 
protektora Reinharda Heydri-
cha. Dílem náhody, ale hlavně 
díky jeho vlastnostem a výcvi-
ku to byl právě on, kdo ortel 
smrti nad Heydrichem vykonal.

Za tímto strohým sdělením 
však stojí osud devětadvacetile-
tého muže, kterému se rozhod-
ně nechtělo umírat pár dní před 
svými narozeninami. Jaký byl 
takový výcvik a co museli od-
vážní výsadkáři ovládat? To si 
právě uplynulou sobotu mohli 
vyzkoušet žáci vybraných škol, 
kteří se sjeli v Dolních Vilémovi-
cích a trošku přičichli k výcviku 
speciálních jednotek. Vybráno 
bylo šest škol, jejíž mateřské 
obce mají s  parašutisty z Ang-
lie něco společného. Tedy Dol-
ní Vilémovice, Rešice, Praha 8, 
Myslibořice Rudíkov a Valeč. Na 
soutěži, která prověřila jak jejich 
historicko-vojenské, tak i bran-
né schopnosti, spolupracovali 
s obcí Sdružení Benešovi muži, Vojensko-historický klub Erika, Rota Nazdar, Klub vojenské his-

torie 45 a Pěší rota AZ Jana Kubi-
še při KVV Jihlava.

Šestičlenná družstva určovala 
typy zbraní, které tehdy pou-
žívala československá armáda 
i ty anglické které posloužily 
parašutistům, musela překonat 
lanovou dráhu, proběhnout tra-
sou z  pneumatik, protáhnout 
se rourou, v dýmu se proplazit 
dráhou s nízkou překážkou, od-
střílet z pušky, pistole i samopa-
lu Sten Gun, který se Gabčíkovi 
tak nešťastně zasekl, přeplavit 
se přes vodní nádrž na raftu. To 
vše za hecování nadšenců z klu-
bů vojenské historie a záložáků, 
kteří v maskáčích či anglických 
battle dress vytvářeli školákům 
tu pravou atmosféru.

Součástí této trošku netradič-
ní, ale o to více aktivní vzpomín-
ky na hrdinu, bylo i předvedení 
výstroje a výzbroje, ve které 
k  nám byli výsadkáři shazová-
ni. A to ne ledasjakými fi guran-
ty, ale představiteli hlavních rolí 
Jana Kubiše (Zdeněk Špitálník) 
a Josefa Gabčíka (Miloš Boro-
vička) fi lmu slovenské novinář-
ky Veroniky Thótové. Film se 
jmenuje Atentát na Heidricha 
– Príbeh Josefa Gabčíka a Jana 
Kubiša a v  sobotu v  17 hodin 

byla v kubišově památníka jeho 
premiéra v České republice.

Dolní Vilémovice o svoji his-
torii pečují s  moudrostí a lás-
kou a uvědomují si, že dětem je 
třeba dobu, která pro jejich pra-
rodiče byla velmi dramatická, 
nebezpečná a smutná přibližo-
vat i jinak, než nablýskanými 
uniformami a historickými 
relikviemi. Sobotní soutěž se 
povedla a historie na chvíli zno-
vu ožila a alespoň na chvíli se 
nás dotkla. A kdo byl nejlepší? 
„Myslibořice!“ Směje se paní 
starostka Jitka Boučková. „Ale 
my jsme byli také skvělí!“

Ve stodůlce  rodném domku 
Jana Kubiše se podařilo vytvo-
řit improvizovaný promítací sál 

pro padesát lidí. Zájem byl však 
takový, že bylo třeba promítání 
o dvě hodiny později opakovat. 
V neřízené diskuzi, která se po 
zhlédnutí fi lmu rozproudila, 
jsme se dozvěděli, že na pod-
zim čeká obec další zajímavá 
událost. Ve vypálených Lidicích 
kdysi jako zázrakem obrazil 
jeden stromek – hruška. Tato 
hruška se stala symbolem nadě-
je a nyní se připravuje darování 
stromků naroubovaných touto 
lidickou hruškou několika ob-
cím, které spojuje tragická his-
torie. Dolní Vilémovice jsou jed-
nou z  těchto obcí. Symbolicky 
tak bude potvrzeno, že obě obce 
patří k sobě i přesto, co se událo 
před dvaasedmdesáti léty.

Zdeněk Špitálník v roli Jana Kubiše. Takto vystrojeni a vyzbrojeni 
seskakovali členové paradesantních jednotek do obsazené vlasti.

„Zatracenej blembák!“ Jak se v tom má člověk plížit? V tom že bojovali?

Čtvrtek 19. června
Valerie Trenzová, Rouchovany
Eliška Plavjaníková, Třebíč

Pátek 20. června
Alice Petrová, Nová  Říše
Tereza Babáčková, Oslavička
Vojtěch  Krátký, Bransouze
Richard Rygl, Šebkovice
Lukáš Kejnovský, Nová  Ves

Sobota 21. června
Samuel Smejkal, Budišov

Úterý 24. června
Marie Andělová (1928) z Číhalína, ve 14.30 hodin v kostele v Čer-
vené Lhotě

Čtvrtek 26. června
Milada Beránková (1935) z  Budišova – Mihoukovic, ve 14 hodin 
v kostele v Budišově 

Pátek 27. června
Jiří Česnek (1936) z Číměře, v 11 hodin v obřadní síni Třebíč - Týn
Václav Pražák (1927) ze Lhánic, ve 13.30 hodin v kostele v Mohelně

Sobota 28. června
Josef Daňhel (1932) z Třebíče, v 10 hodin v obřadní síni Moravské 
Budějovice

Rozloučili jsme se
Bohuslav Pohořilský (1928) z Třebíče
Marie Mejzlíková (1919) z Náměště nad Oslavou
Otakar Albert (1940) z Opatova
Marie Dvořáková (1929) z Lomů
Josef Baláš (1950) z Třebíče
Božena Řezníčková (1928) z Myslibořic



PUBLICISTIKAHorácké noviny Úterý 24. 6. 2014 / 9

Výročí 60 let jaderné energetiky a jak dál?
V Obninsku, městečku 

cca 110 km od Moskvy byla 
27. června 1954 spuštěna první 
komerční jaderná elektrárna 
na světě.

Elektrárna AM-1 (Atom Mir-
nyj – mírový atom) s mírně (5%) 
obohaceným uranovým pali-
vem o výkonu 5 000 kilowatt 
dodávala elektřinu do sítě 
5 let. Posléze byla elektrárna vy-
užívána zejména k experimen-
tálním účelům, ale vzhledem k 
vysokým provozním nákladům 
byla v dubnu 2002 uzavřena. 

V Československu vznikly 
v té době jaderné výzkumné 
ústavy a jaderné vysoké školy. 
Průmyslové podniky se začaly 
orientovat na jadernou oblast. 
Spustila se první jaderná elek-
trárna A1 v Jaslovských Bohuni-
cích na Slovensku (1972).

Český průmysl se ale orien-
toval na reaktory typu VVER 
v Jaslovských Bohunicích (1978), 
Dukovanech (1985), Mochovcích 
(1998) a v Temelíně (2000).

V současnosti se začala při-
pravovat výstavba nových ja-
derných bloků v Temelíně i Du-
kovanech, které by nahradily ty 
současné, až doslouží. Perspek-
tiva by tak byla nastavena na 
dalších 60 let. Ale pozor!

Zrušením tendru na dostavbu 
ETE3,4 v dubnu letošního roku 
se něco změnilo, jaderná bu-
doucnost dostala „trhlinu nejis-

toty“. Přestože zastavení tend-
ru na dostavbu 3. a 4. bloku JE 
Temelín bylo z manažerského 
pohledu ČEZ naprosto logickou 
a téměř jedinou reakcí. Minulé 
vlády ČR dopustily povinnými 
spotřebitelskými dotacemi zde-
formování energetického trhu, 
takže v takové situaci nevychá-
zí ekonomicky stavby jiných 
nových elektráren než dotova-

ných. Jakkoliv správné rozhod-
nutí akciové společnosti ČEZ 
tak vyslovilo velkou nejistotu, 
co dál s jádrem.

Česká republika dlouhodobě 
těží ze své průmyslové a stro-
jírenské tradice. V řadě oblastí 
můžeme směle konkurovat ja-
derným velmocem jako je Rus-
ko, Spojené státy či Francie. 
Téměř 60 let jaderné know-how 

však může v důsledku rozhod-
nutí zrušit tendr na dostavbu 
Temelína přijít vniveč. Pokud 
stát neudělá rychlé rozhodnutí 
a nepodpoří využívání jaderné 
energie, půl století budovaný 
obor může být velmi rychle zni-
čen. Desítky specializovaných 
fi rem a stovky odborníků pře-
stanou čekat, co bude a zařídí se 
po svém. Firmy přesměrují vý-

robu do jiných oblastí. Odborní-
ci odejdou do zahraničí, kde je 
po nich velká poptávka. Obor s 
mlhavou či dokonce s žádnou 
perspektivou těžko půjdou stu-
dovat mladí lidé.

Bude opravdu velký problém 
zajistit dostatečně kvalifi kova-
né servisní a údržbářské organi-
zace pro řádnou péči o jaderné 
zařízení. Jadernou energetiku 
nemohou provozovat ani dozo-
rovat nekvalifikovaní lidé. 

Na konferenci o Budouc-
nosti regionu EDU 14. 6. ve 
Valči se za novou výstavbu 
postavili hejtmani i minis-
tryně pro místní rozvoj. Na 
setkání ENEF 2014 v Bratisla-
vě 16. 6. se k jádru přihlásil i 

premiér B. Sobotka. To vše je 
významná politická podpora. 

Ale jaké budou skuteč-
né kroky? Hmatatelný krok 
vpřed by mohlo nyní být tře-
ba vyhlášení řízení EIA (stu-
die vlivu na životní prostředí) 
pro nový blok v Dukovanech. 
Nepochybně by to nejistotu 
snížilo.

 Aleš John
předseda OBK JE Dukovany

(OBK EDU je poradní orgán 
Sdružení obcí v okolí EDU. 
Sdružení (ENERGOREGION 
2020, Ekoregion 05, obce Du-
kovany, Rouchovany) před-
stavuje na 128 obcí v okolí JE 
Dukovany s více než 150 000 
obyvateli.

 JE Obninsk

 Velín JE Obninsk

Burket: Jsem optimista, jádro má budoucnost
Arnošt Pacola
pacola@horackenoviny.com

VALEČ - Konference o bu-
doucnosti Jaderné elektrárny 
Dukovany se ve Valči zúčast-
nila řada odborníků schop-
ných posuzovat tento problém 
v mnoha souvislostech. Jed-
ním z nich byl prezident České 
nukleární společnosti Ing. Da-
neš Burket, Ph.D.

Co říkáte na průběh a výsledky 
konference ve Valči?

Z pohledu Třebíčska je dobře, 
že hlas z regionu takto silně 
zazněl. Po tom, co jsem slyšel 
vystoupení obou hejtmanů a 
dalších představitelů veřejné 
správy, jsem byl naplněn op-
timismem, že region, a nejen 
ten, to myslí s budoucností 
dukovanské jaderné elektrár-
ny vážně a je ochoten pro ni 
udělat všechno. Ale na druhou 
stranu mě znejistilo vystoupení 
ředitele sekce energetiky z Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu 
pana Gebauera. Nepadla v něm 
žádná konkrétní informace, jak 
vlastně stát chce výstavbu no-
vých jaderných bloků podpořit. 
Státní energetická koncepce se 
za posledních deset let změni-
la asi dvakrát, a byť ji schvaluje 
parlament, tak je velká otázka, 
jakou má takový dokument zá-
vaznost a nakolik to vlastně stát 
s podporou jaderné energetiky 
myslí vážně.“

Jakou v tom všem hrají roli pe-
níze potřebné na dostavbu EDU, 
třeba i výkupní ceny elektřiny, 
a na druhou stranu ona kom-
plikovaná předlicenční pří-
pravná fáze, jak o ní hovořila 
paní Drábová?

Samozřejmě ten licenční pro-
ces je extrémně náročný. Bude 
náročný nejen pro ČEZ, ale i 
pro Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. Ale myslím si, že 
to všechno je zvládnutelné. 
Já vidím větší problém právě 
v ekonomice toho projektu. 
Když se prováděla studie pro-
veditelnosti pro nové bloky, 
byla cena elektřiny 55 euro za 
megawathodinu, zatímco dnes 
je míň než pětatřicet. Takže 

je logické, že poměry na trhu 
elektřiny se dramaticky změni-
ly a zdá se, že bez silnější státní 
podpory ČEZ zkrátka nemůže 
do takového rizika jít.

Ale na světě přece nejsou je-
nom kupecké počty, lidé si 
už před několika generace-
mi zvykli, že v zásuvkách ten 
proud zkrátka vždycky je. Je to 
věc, o které už se nepřemýšlí, 
že by mohla nebýt. 

Já vždycky v tomto přípa-
dě zmiňuji slova, která kdysi 
pronesl tehdy ještě ministr 
Kalousek o projektu dalších te-
melínských reaktorů. Ten řekl, 
v současnosti je to ekonomic-
ký nesmysl, ale je to strategic-
ký zájem státu. To znamená, 
že to ekonomicky dnes zřejmě 
nevychází kvůli ceně elektřiny, 
ale pokud se stát rozhodne, že 
je to jeho strategický zájem a 
z hlediska energetické bezpeč-
nosti důležitá věc, tak potom je 
třeba, aby tu výstavbu nějakým 
způsobem podpořil. Ne třeba 
přímo fi nančně, ale podpořil. 
Něco takového jsme zkrátka 
od toho zástupce ministerstva 
průmyslu a obchodu Gebauera 
neslyšeli.

Lidé si už ale dávno zvykli, že 
elektřina je veřejný statek, civi-
lizační vymoženost a standard, 
ze kterého se nesmí ustupovat. 
Něco, o čem se nepřemýšlí, že 
by nemělo být, že by snad měly 
přijít doby, kdy by se z důvodu 
nedostatku elektřiny ve státě 
vypínal proud. Něco takového 
je i politicky těžko průchodné.

Přesně tak. My jsme to vlast-
ně nikdy nezažili. Občas to něk-
do z nás zažije, když vyjede do 
destinací v rozvojových zemích, 
kde se občas stává, že se proud 
vypíná nebo že světla v nějaké 
vyhrazené doby nesvítí. 

Co není, může být.
Když se podíváte, jaké máme 

možnosti do budoucna, tak ob-
novitelné zdroje mají v našich 
zeměpisných polohách svůj li-
mitovaný potenciál, pokud se 
týká České republiky, uhlí pro 
uhelné elektrárny nám dochá-
zí. Pokud neprolomíme limity, 

tak máme uhlí možná už jen 
na dvacet let, navíc je to cenná 
chemická surovina.

A potom nám zbývá už jen plyn 
a nebo jádro.

Plynovou elektrárnu posta-
vil ČEZ jednu v Počeradech, ale 
nespustil ji, protože její provoz 
také ekonomicky nevychází. Za 
dobu výstavby ceny elektřiny 
klesly téměř na polovinu a cena 
plynu výrazně vzrostla. Tak-
že pokud nechceme, aby nám 
ceny elektřiny dramaticky rost-
ly a nechceme být závislí na do-
dávkách plynu z Ruska, a to se 

dostávám zase zpět ke zmíněné 
energetické bezpečnosti, tak 
zkrátka já osobně a objektivně, 
ať jsem nebo nejsem fanoušek 
jádra, jinou možnost než jader-
nou energetiku v dlouhodoběj-
ším horizontu nevidím. To jsou 
jednoduché kupecké počty.

Jak ale může stavět jaderné 
elektrárny stát, který má dluh 
tisíc šest set miliard korun a 
jeho zadlužení stále roste? Jaké 
záruky může takový stát nebo 
jeho vláda dávat při výstavbě 
nových jaderných bloků?

Tak jak stát postupně ome-
zuje podporu obnovitelných 
zdrojů kvůli deformacím ceny 
elektřiny a špatně nastavené 
podpoře, tak jsem optimista 
v tom, že do budoucna ceny 
nemohou nadále klesat – ale 
abych nestrašil konečné spo-
třebitele – mám na mysli ceny 
silové elektřiny, tedy elektřiny, 
kterou dodávají elektrárny do 
sítě a která tvoří jen zlomek 
celkové ceny elektřiny pro do-

mácnosti. Jedna z možných fo-
rem podpory státu je takzvaný 
contract for diff erence, který 
je postaven tak, že se stanoví 
určitá cena silové elektřiny a 
pokud je potom skutečná cena 
nižší, zadotuje rozdíl stát, ale 
pokud je naopak vyšší, jde zisk 
z tohoto rozdílu do jeho kapsy. 
Nepředpokládám, že by ceny 
silové elektřiny donekonečna 
klesaly a vzhledem k tomu, že 
takový kontrakt by začal fungo-
vat až v době spuštění nových 
bloků – tedy někdy za patnáct, 
dvacet let, jsem přesvědčen, že 
takový kontrakt víc než riziko, 
představuje pro stát příležitost, 
jak relativně snadno přijít k zis-
ku. Na druhou stranu při dneš-
ním turbulentním vývoji cen 
elektřiny se nikdo nemůže divit 
ČEZu, že se bez státní podpory 
nebo záruk zdráhá jít do projek-
tu za stovky miliard.

Je to přece jen divný optimis-
mus z hlediska nás, lidu obec-
ného, doufat v růst drahoty 
elektřiny. Nestačí drahá voda?! 
A co když do patnácti let Němci 
vymyslí nějaké geniální způ-
sob skladování elektřiny?

To je správná otázka. Má to 
jen jeden zádrhel, že zatím ni-
kdo ve velkém v Evropě nein-
vestuje do výzkumu a vývoje. 
Já vždycky říkám, že kdyby se 
desetina peněz, které šly do 
podpory obnovitelných zdrojů, 
ty miliardy, daly do výzkumu a 
vývoje, tak už dnes máme fo-
tovoltaické a větrné technolo-
gie, které by byly konkurence-
schopné i bez dotací. A stejně je 
to se zálohováním nebo ukládá-
ním elektřiny. Kdyby se někdo 
vrhl na výzkum nových baterií 
a jiných systémů ukládání elek-
třiny místo nesmyslné komerč-
ní podpory fotovoltaiky, tak je 
možná dnes všechno jinak. Ne-
vím ale, jaká je situace v tomto 
směru v Číně nebo jinde ve svě-
tě, tam investují do výzkumu 
a vývoje výrazně víc, než my 
v Evropě. Každopádně ale stěží 
můžeme nějaké převratné tech-
nologie nebo výrazného zvý-
šení efektivity fotovoltaických 
nebo větrných zdrojů čekat 
v blízké budoucnosti.

Ale ještě zpět k cenám elek-
třiny – znovu opakuji, že pokud 
očekávám růst ceny elektřiny, 
myslím tím silovou elektřinu 
a vzhledem k tomu, že ta tvo-
ří jen zhruba pětinu konečné 
ceny elektřiny pro spotřebitele 
a konkurence na trhu je vysoká, 
nečekám žádný výrazný růst 
cen elektřiny pro domácnosti – 
spíše naopak.

Je to vůbec z fyzikálního hledis-
ka možné, že by šlo skladovat 
elektřinu v takovém množství, 
aby to bylo z národohospodář-
ského hlediska významné?

Možné to je, když si vezmete 
například dnešní průtočné elek-
trárny na Vltavě, které zdaleka 
nevyrábí naplno. Kdyby vyráběly 
nepřetržitě, bylo by co záloho-
vat. I uhelné elektrárny, spousta 
z nich se dnes na víkend odstavu-
je, protože se poptávka v průběhu 
dne a týdne výrazně mění a musí 
navíc udržovat rovnováhu v síti, 
když nesvítí slunce nebo nefouká 
vítr a naopak. Můžeme se bavit 
o úsporách, můžeme se bavit o 
zálohování, ale zdaleka nejvíce 
elektřiny spotřebuje průmysl, a 
pokud chceme, aby v budoucnu 
rostl – a na tom se asi shodneme 
všichni, tak je naivní domnívat se, 
že rostoucí poptávku po elektřině 
v budoucnu zachráníme úspora-
mi. Byť samozřejmě nepopírám, 
že šetřit je třeba. 

Takže vlastně nemá cenu doma 
míň svítit a nepouštět počítače!

Když nám někdo říká, že výraz-
ně uspoříme, když budeme doma 
míň svítit a míň pouštět počíta-
če, tak je třeba podívat se na věc 
z pohledu celého hospodářství. 
Vezměte si, že sedmdesát procent 
elektřiny se spotřebuje v průmys-
lu a ve službách. Na domácnosti 
připadá jenom dvacet procent. 
A v domácnostech tu spotřebu 
činí z devadesáti procent ohřev 
vody, topení a vaření. Takže 
představa, že se uskromníme při 
svícení a ušetříme nějaké drama-
ticky velké množství elektřiny 
je lichá. Nikdo z nás nechce, aby 
průmysl klesal, chceme, aby i sta-
vebnictví rostlo. Takže úsporami 
v domácnostech tuto rostoucí 
poptávku zřejmě nezachráníme.

Když to shrneme, souhlasíte 
s tím, aby byl stupňován poli-
tický tlak poslanců, hejtmanů, 
občanských sdružení z našeho 
regionu na vládu, aby rozhodla 
ve prospěch dostavby 5. bloku 
Dukovan?

Předně je třeba vyvinout tlak, 
aby se stát postavil k podpoře ja-
derné energetiky čelem a aby se 
nebraly na lehkou váhu zásadní 
argumenty. První je celospole-
čenský, tedy zajištění energetic-
ké bezpečnosti státu. Abychom 
nebyli závislí na dovozu plynu 
a nepálili zbytečně uhlí, kterého 
máme nedostatek. A důležitým 
aspektem je samozřejmě i roz-
voj našeho regionu. Odstavení 
Dukovan by bylo katastrofou, asi 
nikdo z nás si nedovede ve všech 
souvislostech představit, co by 
to znamenalo. Vláda by si to 
měla opravdu uvědomit a věno-
vat těmto záležitostem patřičnou 
prioritu. V tuto chvíli je ale mno-
hem důležitější, aby se podařilo 
prodloužit životnost Dukovan 
za rok 2015, protože na dnešní 
konferenci nikdo nezpochybnil, 
že nový blok nebo nové bloky se 
plánují spustit nejpozději v roce 
2035. Prioritou je nyní proto za-
jistit provoz elektrárny v tomto 
meziobdobí.

Ale třeba problému potravi-
nové bezpečnosti jsme se už 
vzdali. Pro případ mezinárodní 
krize či války dnes nemá Česká 
republika dostatek zásob po-
travin na delší dobu. Ostatně 
i na konferenci ve Valči jeden 
z diskutujících, povoláním 
veterinář, konstatoval, že ze 
140 procentní soběstačnosti 
v oblasti vepřového masa jsme 
spadli na 40 procent!

To je dnes možná zásadní prob-
lém, že tyto věci nikdo nebere 
dostatečně vážně. V životě jsme 
se s nimi nepotkali a nikdo si je 
nechce připustit. Nikdo si nedo-
káže připustit, že by nám hrozily 
blackouty, nikdo si nechce při-
pustit, že bychom měli nedosta-
tek potravin nebo zemědělských 
produktů. Aniž bych chtěl malo-
vat čerta na zeď, tak energetická 
bezpečnost a potravinová bez-
pečnost jsou věci, které by se ne-
měly brát na lehkou váhu.


