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1. Úvod
Nebezpeèí globálních zmìn klimatu se v minulých letech stalo
jedním z nejvýznamnìjích celosvìtových problémù. Vìdci se
shodují, e hlavní pøíèinou u se projevujících zmìn podnebí
jsou emise tzv. skleníkových plynù [1].

Výstavba jaderných elektráren je navíc rovnì extrémnì finanènì nároèná, co vede k odèerpávání prostøedkù jiným variantám omezování emisí (energetická efektivnost, obnovitelné zdroje).

Klíèovou roli hraje pøedevím oxid uhlièitý, uvolòovaný pøi spalování fosilních paliv. Jeho stoupající atmosférická koncentrace zesiluje pøirozený skleníkový efekt se vemi negativními
dùsledky, jako je oèekávaný rùst frekvence extrémních meteorologických jevù, sucha v zemìdìlských oblastech, povodnì,
íøení nìkterých chorob do chladnìjích oblastí a prudký posun podnebných pásù, který výraznì postihne biologickou diverzitu.

Pøedstavitelé jaderného prùmyslu èasto uvádìjí zmìny klimatu jako dùvod pro rozvoj jaderné energetiky. Mezinárodní Agentura pro jadernou energii (NEA) tvrdí, e:

Naléhavost a závanost problému vyvolala mezinárodní vyjednávání o monostech sníení emisí skleníkových plynù, je zatím
vedla k podpisu konkrétních závazkù v Kjótském protokolu
z prosince 1997.
Pøedevím diskusi o provádìcích mechanismech Kjótského
protokolu od zaèátku provázejí kontroverze o vyuití jaderné
energie jako metody redukce zneèitìní.
Výroba elektøiny v jaderných elektrárnách je ve srovnání se
zdroji spalujícími fosilní paliva podstatnì ménì nároèná na emise
oxidu uhlièitého. Pro ilustraci uvádíme tabulku srovnání nároènosti technologií výroby elektrické energie na emise CO2.

Mnoství emisí oxidu uhlièitého na jednotku elektrické energie získané z rùzných zdrojù (v kg CO2/MWh)
uhelná elektrárna
uhelná s vyuitím tepla
plyn v paroplynovém cyklu
solární (monokrystal)
plyn v kogeneraci
vodní
vìtrná
jaderná

10001200
700
400
170
100
18
10
35 (1050)

Zdroj: Oko-Institut Darmstadt, podle WWF [4].
Pozn.:
Tabulka ukazuje mnoství CO2, které vzniká pøi výrobì jednotky energie
z rùzných zdrojù. Rozdíly mezi fosilními palivy vyplývají jednak z rùzného
mnoství uvolnìné energie pøi vzniku stejného mnoství CO2, jednak z úèinnosti jejich spalování (uhelné elektrárny 35 a 40 %, plynové a 60 %). Ani
zdroje, které nevyuívají fosilní paliva, nemají nulové emise CO2. V pøípadì
jaderné energetiky vyplývají pøedevím z energeticky nároèného procesu
pøi tìbì a zpracování uranu, ve kterém hrají hlavní roli fosilní paliva.

Kritici ale poukazují na skuteènost, e jaderné reaktory jsou
spojeny s jinými riziky. Pøi provozu reaktorù existuje nezanedbatelné riziko nadprojektové (tìké) havárie a není vyøeen
problém nakládání s vyhoøelým jaderným palivem èi dalími
radioaktivními odpady. Proti nesporným pozitivùm náhrady
tepelných elektráren jadernými tedy stojí jiná, vinou zcela odliného charakteru tìko porovnatelná ekologická negativa.
2

Nalézt efektivní politiku reagující na klimatické zmìny je
jedním z úkolù udritelného rozvoje. Jaderná energie je
z podstaty bezuhlíková a pøispívá k omezení antropogenních emisí skleníkových plynù, které zpùsobují globální oteplování. [2]
Rovnì se domnívá, e:
Jaderná energie je jednou z dostupných moností omezení rizika globálních klimatických zmìn a její pøíspìvek
ke sníení emisí skleníkových plynù mùe být významný. Umonit jaderné variantì vyuití jejího potenciálu bude
vyadovat øadu opatøení ze strany vlád i jaderného prùmyslu. [3]
Na druhé stranì instituce, které se zabývají efektivním vyuíváním energie, soudí, e rozvoj jaderné energetiky blokuje
úèinnìjí opatøení. Investice do jaderných projektù odèerpávají prostøedky programùm energetické efektivnosti, z nich
vìtina mùe sníit emise skleníkových plynù s podstatnì meními náklady., varuje studie WWF [4].
Tvrzení je podpoøeno závìry studií, podle jejich výsledkù investice do energetické efektivnosti sniují emise dvakrát (Francie) a sedmkrát (USA) úèinnìji ne prostøedky vìnované na
rozvoj jaderné energie [5] [6].
Toto zjitìní podporuje fakt, e nìkteré ambiciózní plány sniování emisí s rozvojem jaderné energetiky nepoèítají. Napøíklad nìmecký program ochrany klimatu pøedpokládá sníit
emise skleníkových plynù do roku 2012 o 21 % ve srovnání
s rokem 1990. Zároveò platí zámìr postupnì utlumovat jadernou energetiku. Nìmecko je pøitom jednou z mála zemí, které
absolutní objem emisí oxidu uhlièitého skuteènì sniují.
Novou rovinu debata o jaderné energetice a zmìnách klimatu
dostala proto, e se souèástí Kjótského protokolu staly tzv. flexibilní mechanismy sniování emisí. Tyto mechanismy umoòují prùmyslovým zemím (státy Dodatku 1 Rámcové konvence
OSN o zmìnách klimatu) pøedevím realizovat projekty k redukci
emisí CO2 v jiných zemích a dosaené sníení zneèitìní odeèíst ze svých závazkù. Protoe zejména ve tøetím svìtì je
omezování emisí ménì nákladné, bude pro vlády výhodné tyto
projekty financovat.
Vyuití jaderné energetiky by pøipadalo v úvahu u dvou ze tøí
flexibilních mechanismù: mechanismù èistého rozvoje (Clean
Development Mechanisms, CDM) a spoleèné realizace (Joint
Implementation).
Kvùli nízké efektivnosti jaderné energetiky jako prostøedku sniování emisí, stejnì jako dalím s ní spojeným rizikùm, ji vìtina úèastníkù mezinárodních jednání o klimatu nehodlá do flexibilních mechanismù zahrnout. Dánský ministr ivotního prostøedí

Sven Auken øekl, e CDM jsou o èistém rozvoji a jaderná energie zde nemá místo [7]. Francouzská ministrynì ivotního prostøedí Dominique Voynetová, která na konferenci v Haagu vedla
delegaci Evropské unie, deklarovala, e pozice Rady EU pro
ivotní prostøedí je naprosto jasná... nikdo nechce vymìnit skleníkový efekt za jadernou øetìzovou reakci [8].
Proti zahrnutí jaderné energie do flexibilních mechanismù se
postavila rovnì Asociace malých ostrovních státù (AOSIS),
pro kterou je rychlé razantní omezení emisí skleníkových plynù mimoøádnì dùleité.
Naopak skupiny spojené s jaderným prùmyslem vidí ve flexibilních mechanismech pøíleitost pro získání masivních dotací
a oivení stagnujícího odvìtví. Evropské atomové fórum (FORATOM) vìøí,
e po uzavøení dohody nebude jaderná energetika vylouèena z CDM, který hodlá prosazovat èisté energetické technologie v tøetích zemích [9].

Organizace jaderného prùmyslu upozoròují, e rozvojové
zemì budou trpìt, pokud budou urèité technologie vylouèeny z èásti mezinárodního úsilí o omezení emisí CO2.
[10]
Vinou kolapsu konference v Haagu nebylo dosud o definitivní
podobì flexibilních mechanismù rozhodnuto. Role jaderné energetiky ovem nebyla pøíèinou krachu jednání. Americká delegace bìhem konference pøistoupila ke stanovisku evropských zemí
a souhlasila s vyøazením jádra z mechanismu CDM. Naopak
ance jaderné energie na zaøazení do mechanismu JI byly pøed
neúspìným koncem konference pomìrnì vysoké. Proti se
ovem postavili nìkteré potenciánì cílové zemì (Maïarsko).
Na diskusi o monostech jaderné energie sniovat atmosférickou koncentraci oxidu uhlièitého reaguje rovnì tato studie
Hnutí DUHA. Porovnává emise v zemích, které dlouhodobì
pokrývají èást svých energetických potøeb z jaderných reaktorù, se státy, je k tomto zdroji nepøistoupily. Cílem je zjistit,
nakolik efektivnì tato metoda zneèitìní sniuje.
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2. Metodika
Cílem pøedloeného srovnání bylo posoudit efektivnost vyuívání jaderné energetiky jako prostøedku sniování emisí oxidu
uhlièitého a tedy prevence klimatických zmìn.
Pøedmìtem srovnání jsou dvojice evropských zemí srovnatelné
velikosti, s podobnými pøírodními i ekonomickými podmínkami.
V pìti pøípadech jde o zemì Evropské unie nebo EFTA, jednu
dvojici tvoøí visegrádské státy, poslední pak pobaltské republiky.
Do srovnání byla zaøazena také dvojice Belgie  Nizozemí,
pøestoe jadernou energii vyuívají oba státy. Podíl jaderných
zdrojù na na pokrytí spotøeby elektøiny je ovem v Belgii ètrnáctkrát vyí, zatímco v Nizozemí hraje pouze marginální roli
a nemá ádný reálný význam v energetice zemì.
Srovnání je provedeno k roku 1998, protoe novìjí statistické
údaje nebyly v dobì zpracování (únor 2001) dostupné.
Jako hlavní srovnávací kritérium byl zvolen objem emisí oxidu
uhlièitého uvolnìného pøi spalování fosilních paliv na jednotku
HDP. Tento relativní ukazatel nejlépe demonstruje ekonomický
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efekt jaderné energetiky a její úèinek pøi omezování klimatické
nároènosti ekonomiky.
Grafy vývoje HDP, emisí CO2 a celkové spotøeby primárních
energetických zdrojù v prùbìhu 90. let potvrzují vzájemnou
srovnatelnost zemí vybraných pro jednotlivé dvojice. Významné rozdíly jsou zøejmé pouze mezi státy západní Evropy na
stranì jedné a zemìmi bývalého východního bloku na stranì
druhé.
Údaje o vývoji HDP, emisích CO2 a celkové spotøebì energie
v jednotlivých zemích jsou pøevzaty ze statistik ministerstva
energetiky Spojených státù [11].
Zdrojem hodnot energetické nároènosti a výe HDP po pøepoètu podle parity kupní síly je Mezinárodní energetická agentura [12], podobnì jako údajù o podílu obnovitelných zdrojù
a jaderné energie na celkové spotøebì [13].
Kadý údaj je pro vechny sledované zemì èerpán ze stejného zdroje.

3. Výsledky: srovnání zemí
Itálie  panìlsko

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází lépe pro Itálii (cca o 15 %). Tento výsledek zeslabuje fakt, e Itálie dlouhodobì pokrývá znaènou èást domácí poptávky po elektrické energii (zhruba 15 %)
dovozem, zatímco panìlsko je v tomto smìru prakticky sobìstaèné. Z hlediska celkového pokrytí energetických potøeb jsou obì zemì výraznì (pøiblinì 75 %) závislé na dovozech (v obou pøípadech jde
hlavnì o ropu). Energetickou nároènost tvorby HDP má Itálie o 20 % nií.

Itálie

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly:
1037 mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv
121,66 mil. t
uhlíkového ekv.

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv na
jednotku HDP (po pøepoètu na paritu
kupní síly) [105 t/mld US$]

Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld
US$]















Spotøeba primárních
zdrojù energie
8408,4 PJ



,WiOLH

âSDQ OVNR

Podíl jaderné energie
na celkové spotøebì
primárních zdrojù 0 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 4,9 %
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Itálie







panìlsko



        



     

  

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu

Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 76,62
mil. t uhlíkového ekv.

Itálie

panìlsko



















Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 13,7 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 5,9 %

âSDQ OVNR

HDP v mld US$

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 558
mld US$

Spotøeba primárních
zdrojù energie
5317,2 PJ

,WiOLH









































Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Itálie
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Norsko  védsko

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází lépe pro védsko (cca o 10 %). Obì zemì dlouhodobì pokrývají poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, védsko èást produkce (510 %) vyváí. Závislost védska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 30 % (ropa),
Norsko je pøedním evropským exportérem (vyváí ètyønásobek vlastní spotøeby). Energetickou nároènost
tvorby HDP má Norsko o 25 % nií.

Norsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 105
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 11,55
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie
1962,3 PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv na
jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní
síly) [105 t/mld US$]
















1RUVNR

Norsko

védsko
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HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 164
mld US$

Spotøeba primárních
zdrojù energie
2405,4 PJ
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Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu
Norsko

védsko





























Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 36,2 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 27,1 %

âYpGVNR

HDP v mld US$



Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 16,42
mil. t uhlíkového ekv.

1RUVNR

âYpGVNR

Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 0 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 44,5 %

Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld
US$]







































Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Norsko

védsko















































Nizozemí  Belgie

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází mírnì pøíznivìji pro Belgii (cca o 5 %). Obì zemì
pokrývají èást poptávky po elektrické energii dovozem (Belgie do 5 %, Nizozemí do 15 %). Závislost
Belgie na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 80% (ropa a plyn), Nizozemí
dováí do 30% (hlavnì ropa). Energetickou nároènost tvorby HDP má Nizozemí o 20 % nií.

Nizozemí

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 305
mld US $
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 65,57
mil. t uhlíkového ekv.

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu
kupní síly) [105 t/mld US$]




1L]R]HPt

Spotøeba primárních
zdrojù energie
4019,6 PJ
Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 1,4 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 1,5 %

%HOJLH

Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 20,7 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 1,1 %

%HOJLH

Nizozemí
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Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 196
mld US$

Spotøeba primárních
zdrojù energie
2816,9 PJ

1L]R]HPt

HDP v mld US$

Belgie

Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 39,81
mil. t uhlíkového ekv.













Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld
US$]

Nizozemí

Belgie















































Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Nizozemí
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Rakousko  výcarsko

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází výraznì lépe pro výcarsko (cca o 30 %). Obì
zemì dlouhodobì pokrývají poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, výcarsko èást produkce
(kolem 10%) vyváí. Závislost na dovozech primárních energetických zdrojù (ropa a plyn) je v obou pøípadech obdobná (výcarsko 50 %, Rakousko 60 %). Energetickou nároènost tvorby HDP má výcarsko
o 10 % nií.

Rakousko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 155
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 17,17
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie
1413,7 PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu
kupní síly) [105 t/mld US$]

Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$]
















5DNRXVNR

Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 0 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 22,2 %

âYêFDUVNR
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âYêFDUVNR

HDP v mld US$
Rakousko

výcarsko



































































výcarsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 152
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 12,06
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie
1267,6 PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu
Rakousko




















Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 24,9 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 16,3 %



























Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Rakousko

výcarsko
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výcarsko







































Dánsko  Finsko

Nároènost tvorby HDP na emise CO2 je u obou zemí prakticky rovnocenná (rozdíl je mení ne 1 %).
Dánsko dlouhodobì pokrývá poptávku po elektrické energii vlastními zdroji, Finsko musí (510 %) dováet. Závislost Dánska na dovozech primárních energetických zdrojù nepøesahuje 10 %, Finsko dováí
cca 60 % (ropa a plyn). Energetickou nároènost tvorby HDP má Dánsko polovièní.

Dánsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 118
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 17,11
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie 949,5
PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
na jednotku HDP (po pøepoètu na
paritu kupní síly) [105 t/mld US$]





'iQVNR

Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 0 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 8,4 %













Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld
US$]
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)LQVNR

HDP v mld US$
Dánsko

Finsko































































Finsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 93
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 13,37
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie
1361,0 PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu
Dánsko




















Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 17,4 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 22,7 %

Finsko

























Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Dánsko

Finsko
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Polsko  Maïarsko

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází výraznì lépe pro Maïarsko (zhruba o 30 %).
Maïarsko pokrývá èást poptávky po elektrické energii (cca 5 %) dovozem, Polsko pøiblinì stejnou èást
vyváí. Závislost Maïarska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 50% (ropa
a plyn), Polsko dováí do 15% (ropa). Energetickou nároènost tvorby HDP má Maïarsko o 5 % nií.

Polsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 257
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 85,37
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie 4082,9
PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv na
jednotku HDP (po pøepoètu na paritu kupní
síly) [105 t/mld US$]















3ROVNR

Podíl jaderné energie
na celkové spotøebì
primárních zdrojù
0%
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 4,7 %

Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$]

0D DUVNR

3ROVNR

0D DUVNR

HDP v mld US$
Polsko

Maïarsko













































































Maïarsko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 71
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 16,30
mil. t uhlíkového ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie 1128,9
PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu
Polsko



















Podíl jaderné energie
na celkové spotøebì
primárních zdrojù
14,4 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 1,4 %

























Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Polsko

Maïarsko
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Maïarsko

































Lotysko  Litva

Srovnání nároènosti tvorby HDP na emise CO2 vychází výraznì lépe pro Lotysko (zhruba o 46 %). Lotysko pokrývá znaènou èást poptávky po elektrické energii (cca 30 %) dovozem, Litva vyváí elektøinu
v objemech kolem 50% vlastní spotøeby. Závislost Lotyska na dovozech primárních energetických zdrojù se pohybuje kolem 75%, Litva dováí do 60% (v obou pøípadech plyn i ropa). Energetickou nároènost
tvorby HDP má Lotysko o 45 % nií.

Lotysko

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly:
11,5 mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 2,15
mil. t uhlíkového
ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie 179,4
PJ

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
na jednotku HDP (po pøepoètu na paritu
kupní síly) [105 t/mld US$]

Energetická nároènost tvorby HDP po
pøepoètu na paritu kupní síly [PJ/mld US$]






















/RW\ãVNR



/LWYD

Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 0 %

/RW\ãVNR

/LWYD

HDP v mld US$
Lotysko

Litva


Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 33,5 %












































Litva

HDP po pøepoètu na
paritu kupní síly: 14
mld US$
Celkové emise CO2
ze spalování
fosilních paliv 4,88
mil. t uhlíkového
ekv.
Spotøeba primárních
zdrojù energie 379,8
PJ
Podíl jaderné
energie na celkové
spotøebì primárních
zdrojù 36,4 %
Podíl obnovitelných
zdrojù na celkové
spotøebì primární
energie 6,2 %

Emise CO2 ze spalování fosilních paliv
v mil. t uhlíkového ekvivalentu
Lotysko

Litva



















































Celková spotøeba primárních zdrojù energie [PJ]
Lotysko

















Litva
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4. Analýza výsledkù

Sledovaný výbìr není dostateènì velký, aby bylo mono vyvodit obecné závìry  k relevantnímu statistickému zpracování není zkrátka k dispozici dostatek státù. Pøesto jsou výsledky zajímavé.
Srovnání neukazuje na jednoznaènou souvislost mezi vyuíváním jaderné energie a niími mìrnými emisemi. Hlavním
dùvodem je zøetelnì nií energetická nároènost vyspìlých
bezjaderných ekonomik.
Jedinou výjimku tvoøí dvojice výcarsko  Rakousko, kde se
ani (v celkovém sledovaném vzorku) nadprùmìrnì efektivní
rakouská ekonomika nevyrovná extrémnì nízké energetické
nároènosti výcarska. Pøíèiny velmi pravdìpodobnì tkví ve
výjimeèné struktuøe výcarského HDP, podrobná analýza tvorby
HDP vak nebyla provedena.
K nejvìtím rozdílùm v mìrných emisích dochází mezi východoevropskými státy. Jaderné Maïarsko má podstatnì lepí
výsledky ne Polsko. Zpùsobují to ovem faktory, na které
nemá jaderný program významnìjí vliv. První pøedstavuje historicky podmínìná vysoká energetická nároènost polského
hospodáøství  zatímco Maïarsko je zemì orientovaná na
zemìdìlství a lehký prùmysl, v Polsku s velkými zásobami
uhlí tradiènì hrálo dùleitou roli napøíklad hutnictví. Druhým je
potom mimoøádnì vysoký podíl uhlí na polské spotøebì primárních zdrojù  nejvyí v Evropì.
Na druhé stranì Lotysko vykazuje podstatnì nií mìrné
emise ne Litva, zemì s nejvyím podílem jaderné elektøiny
na svìtì. Ani fakt, e Lotysko je do znaèné míry závislé na
dovozech elektøiny, tento výsledek nezeslabuje. Energetická
nároènost Litvy je toti ve srovnání s Lotyskem témìø dvoj-
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násobná, obdobnì jako mìrné emise, je má Litva ze sledovaných zemí vùbec nejvyí.
Konkrétní pøíèiny rozdílù podrobnìji analyzujeme u jednotlivých
dvojic.
Ze srovnání je zøejmé, e zemì pokrývající èást spotøeby energie z jaderných zdrojù nevykazují sníení emisí skleníkových
plynù odpovídající podílu této technologie. Slibovaný cíl  redukci atmosférické koncentrace oxidu uhlièitého  tedy jaderné elektrárny neplní.
Lze pøitom vysledovat souvislost provozování jaderných elektráren a zvýené energetické nároènosti tvorby HDP. Pøíèinou
je pravdìpodobnì pøedevím nií tlak na regulaci spotøeby
v jaderných zemích.
Energetická nároènost tvorby HDP pøitom pøedstavuje nejdùleitìjí parametr ovlivòujícím úroveò mìrných emisí. Navíc
jako strukturální charakteristika ekonomiky brání úèinnosti opatøení ke sniování zneèitìní. Pøedevím pro zemì støední
a východní Evropy proto platí, e pokud mají dosáhnout dlouhodobì perspektivní redukce emisí, musí v prvé øadì zvýit
energetickou efektivnost hospodáøství.
Orientace na sniování energetické nároènosti ekonomiky pøitom pøinese rovnì dalí pozitiva. Umoòuje toti vyhnout se
dilematu mezi emisemi oxidu uhlièitého a ekologickými riziky
jaderných reaktorù. Navíc výzkum ukazuje, e nahrazování
reaktorù energetickou efektivností pøináí èistý zisk zamìstnanosti: rùzné studie ukazují poèet vytvoøených pracovních
míst ve srovnání s jadernými elektrárnami pohybující se mezi
150420 % [14].
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