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Jádro bez ideologie

Na co by nestačil ani
ostrovtip pana Olivy
Ad LN 26. 11.: Hyperami

Nejlepší cestou k 5. bloku Dukovan by bylo koupit ruský jaderný ostrov a pustit se do práce vlastními silami
FRAN TIŠEK
HEZOUČKÝ
odborník
na jadernou energii

J

eště ani nebyla vypsána soutěž
na výstavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, a již se
rozhořela zvláštní diskuse, co stavět,
respektive co nestavět. Hovoří o tom
především někteří politici a odborná
diskuse chybí. Předpokládám ale, že
naším společným zájmem by měla
být optimální volba pro Českou republiku.
Rád bych předložil pár argumentů,
které by podle mého soudu neměly
být opomenuty a o nichž by i laická
veřejnost měla být informována. Minimální kritéria výběru uvažovaná v zadání soutěže by měla být:
1. Jaderná bezpečnost projektu.
2. Objem práce pro český a slovenský průmysl nejen pro období výstavby, ale i služby a náhradní díly po
dobu celé životnosti bloků 60, možná
80 let. To je požadavek důležitý.
V tomto požadavku je obsažena i energetická bezpečnost republiky, protože
tím budeme soběstační a bude minimalizována závislost na jakýchkoliv
zahraničních dodavatelích. S tím souvisí transfer know-how = předání znalostí i příslušné dokumentace pro výrobu komponent, které souvisí s budoucí nezávislostí na jakýchkoliv zahraničních dodavatelích.
3. Pořizovací cena je důležitá, ale
zdaleka nemůže být jediným výběrovým kritériem. Je třeba brát v úvahu
klady a zápory během celého provozního života, nejen období výstavby.

Všechno jsme si postavili sami

Máme bezpochyby velkou výhodu, na
kterou se zapomíná: všech šest našich
provozovaných bloků jsme si postavili sami. Koupili jsme projekt ruského
jaderného ostrova, Energoprojekt Praha projekt přizpůsobil pro naše stavební firmy a průmysl a integroval s turbínovým ostrovem, který byl zcela českým projektem a dodávkou. Dnes
máme šanci si podobný postup zopakovat. Realizace by byla přece jen
komplikovanější, protože náš průmysl
značně utrpěl divokou privatizací, ale
jde o variantu, o které zatím nikdo neuvažuje, protože ti, kdo hodlají rozhodovat, u výstavby našich předcházejících jaderných bloků nebyli, náš průmysl podceňují, nebo i hanobí.
Rád bych podotkl, že i dnes většinu
zařízení – včetně systému kontroly
a řízení, který bývá zmiňován jako důvod vedoucí některé služby k obavám, že jeho prostřednictvím by někdo dálkově mohl naši elektrárnu
ovládat – jsme schopni vyrobit a programovat sami v ZAT Příbram. Tím
uváděný důvod padá. Turbínový ostrov by samozřejmě byl zcela dodán pl-

Minulost a současnost. Kaplička připomíná obec Lipňany, která zanikla kvůli výstavbě dukovanské elektrárny.

zeňskou Doosan Škoda Power, řízení
a koordinace výstavby jaderného ostrova Škodou JS, celou stavební část
by zajistily naše stavební firmy.
Máme ale i další podniky, které by se
určitě rády zapojily. Kvalifikovaná
práce pro naše lidi – kdo chce přijít
s variantou pro republiku lepší?
Problém této varianty, která některé ideology mezi politiky dráždí, je,
že vychází z následujícího faktu: nejlepší projekt jaderného ostrova, který
je v současné době na trhu a který je
nejvhodnější pro naši republiku, je
z dílny petrohradského Atomenergoprojektu. Prostudoval jsem a porovnal projekty potenciálních uchazečů.
Mezi specialisty z oboru máme otázku prodiskutovánu.
Představitelé jiných evropských demokratických zemí (Maďarsko, Finsko) uvažují racionálně, bez ideologických předpojatostí. Vybrali si rovněž
petrohradský projekt z praktických
technických důvodů. Velkou, neocenitelnou výhodou pro našeho provozovatele by bylo, že jde o možnost celoživotního sdílení provozních zkušeností s jejich identickými bloky.
Uváděná pořizovací cena je 160 miliard Kč za jeden blok. Kdybych měl
právo rozhodovací, udělal bych vše
pro to, aby ty peníze zůstaly z větší
části doma. Doma ve firmách, které tu
platí daně, které přinesou kvalifikovanou práci našim lidem, rovněž zde platícím daně a živícím zde své rodiny.
Nikdo se dosud nepokusil jednat
o koupi „jen“ projektu jaderného ostrova a pustit se do práce vlastními silami. Jeho koupě by přišla odhadem na
pět až šest miliard korun. Pro takový

Některé ideology mezi
politiky dráždí, že nejlepší
projekt jaderného ostrova,
který je na trhu a který je
nejvhodnější pro Česko, je
z dílny petrohradského
Atomenergoprojektu

scénář, ve prospěch českého průmyslu, jsem se už snažil konat osvětu
i mezi některými parlamentními politiky před vypsáním minulého tendru
před zhruba sedmi lety. V jednom případě se mi (na půdě parlamentu) dostalo překvapivé otázky: „A jaké fíčko z toho budu mít já?“ Zřejmě pokud
bude hlavním dodavatelem někdo
z vhodného zahraničí, lze nějaké to
„fíčko“ očekávat.

Chce to sebedůvěru,
zodpovědnost a kuráž

Pustit se do práce vlastními silami vyžaduje sebedůvěru, zodpovědnost
i sílu k překonávání překážek. Je pohodlnější přenést zodpovědnost na zahraničního dodavatele. Částka 160 miliard je dost velká, mnozí si na ni dělají zálusk a nebudou šetřit silami, aby
se k ní dostali a aby vytlačili z trhu
i domácí podniky. K tomu lze na-
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jmout profesionální propagandisty,
kteří budou vystupovat jako nevládní
organizace, jež budou šířit informace
o negativech spolupráce s Ruskou federací. Stačí investovat trochu peněz.
Lze také získat pár senátorů a poslanců, kteří se chtějí zviditelnit například
před dalšími volbami. A stokrát opakovaná lež se stane pravdou i módou
ji bez rozmyslu opakovat.
Rusové vynikají kromě kosmické
techniky i v jaderné energetice. Mám
mezi Američany řadu přátel, nejen
z období mého působení u Westinghouse, jenže jsem především český patriot a nebudu tvrdit, že jejich projekt
je lepší než ten petrohradský.
V aktualizované Státní energetické
koncepci se uvažuje o postupné výstavbě několika bloků, potřebných
pro náhradu uhelných elektráren.
Tyto bloky musí být stejné kvůli
synergickým efektům jak ve výstavbě, tak i v provozu – stejné náhradní
díly, stejné jaderné palivo, stejná podpůrná pracoviště ÚJV Řež, Ústav aplikované mechaniky, výrobní a servisní
podniky, vysoké školy… A svým studentům bych přál, aby měli možnost
vyrůst při náročné práci ve vynikající,
světem uznávané specialisty.
Půjde tedy i o strategické státnické
rozhodnutí, jak oživit, nebo zcela zahubit náš jaderně energetický průmysl.
Autor byl hlavním inženýrem spouštění všech
čtyř bloků jaderné elektrárny v Dukovanech,
v Temelíně spustil oba nové bloky. Působil
také ve společnostech Westinghouse
a Colenco a v Mezinárodní agentuře
pro atomovou energii. Nyní přednáší
na Západočeské univerzitě v Plzni a na ČVUT.

Nosím si Lidovky každý den k snídani (číst při jídle je nešvar, vím,
ale snad si ho mohu dovolit, když
snídám sama) a čtu je od konce,
tedy právě od Posledního slova.
Na to čtvrteční se vždy obzvlášť těším. Pan docent Oliva mi zpravidla mluví z duše, ovšem nesrovnatelně krásnějším jazykem. Užívám
si na začátku dne jeho úžasné slovní zásoby a skvělé větné stavby. Je
to tím cennější, když v současnosti
ani ve zpravodajských pořadech veřejnoprávní televize nezní čeština
správně. Natož krásně.
Ráda bych ještě připojila – z jiného soudku – jeden postřeh nebo
spíš nejasnost. Je jich mezi současnými opatřeními víc, ale tento mě
citelně „pálí“. Na gymnáziích se
vrátili do lavic studenti maturitních ročníků a od pondělí minulý
týden se do střídavého režimu vracejí studenti nižšího gymnázia,
tedy prima–kvarta. Vzniká tak paradoxní (nebo spíš nedomyšlená?)
situace, kdy mám v jedné učebně
natěsnáno 33 primánů a ve druhé,
kde měla být tercie, je prázdno.
A naproti tomu ve výběrovém semináři, kterého se účastní sedm studentů, ovšem ze dvou maturitních
tříd (a nesmějí se potkat), mám
v jedné učebně tři a ve druhé čtyři
studenty, které mám učit současně.
Obávám se, že na tohle bude krátký i ostrovtip pana Olivy...

Dana Pletichová, Louny

Zneužití pandemie
Ad LN 30. 11.:
Jízdné v pražské MHD bych zdražil

Je zajímavé, že vždy když se začíná nedařit v krajských rozpočtech,
odnesou to děti a důchodci, potažmo veřejná doprava. Středočeský
kraj pod novým pravicovým vedením chce rušit proplácení slev pro
děti a důchodce. Ať si v prvé řadě
sníží vlastní stotisícové platy a nehorázné odměny a pak ať šetří
na chudých a nemocných. Kdyby
STAN byli skutečně starostové, budou dbát na své děti a staré občany,
toto je pravý opak a první výsledek
zneužití pandemie proti lidem.

Martin Kubík, Praha

Omluva

Ve včerejším vydání LN vyšel článek Živou vodou proti covidu, který obsahoval vědecky nepodložená tvrzení. Omlouváme se čtenářům za to, že článek nesplňoval
zpravodajské nároky Lidových novin.
re d akc e L N
Dopisy jsou redakčně kráceny.
Své příspěvky posílejte do rubriky Názory
na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem
na adresu dopisy@lidovky.cz.
Názory v této rubrice nemusejí
vyjadřovat stanovisko redakce
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Guido Goldman, most k Americe
ZBYNĚ K
PET RÁ ČEK
komentátor LN

N

ěkteří lidé nejsou za života široce známí, natož celebritní.
Až při jejich úmrtí si uvědomíme, co ovlivnili a jaký význam měli.
Patřil mezi ně Guido Goldman (4. 11.
1937 – 30. 11. 2020), iniciátor a vůdčí
duch amerického think tanku jménem
German Marshall Fund (GMF).
Marshallův plán americké pomoci
poválečné Evropě pro nás většinou ztě-

lesňuje promarněnou příležitost. Byla
to šance, kterou jsme museli na nátlak
Moskvy odmítnout, a tím se ještě více
odříznout od Západu, říká se běžně.
Ale Německý Marshallův fond, jak zní
název v češtině, funguje od 5. 6. 1972
dodnes. Vznikl coby jakési díkůvzdání
za americkou pomoc Evropě a jeho cílem bylo udržovat atlantický most,
vztah Evropy k USA. Po roce 1989 do
svých aktivit zahrnul i postkomunistickou Evropu, tudíž pomáhá i tam, kde
byl původní Marshallův plán odmítnut. Například tím, že bez rozlišování
západu a východu kontinentu „školí“
evropský dorost z veřejné sféry, hlavně z politiky, státní správy či médií.

Vůdčí duch GMF G. Goldman FOTO HARVARD.EDU

Novinář Tomáš Němeček, bývalý vedoucí přílohy LN Orientace a absolvent stáže v USA v rámci tohoto fondu, říkával „GMF je nejlepší cestovka
na světě“. Vůbec to nebylo míněno ironicky, jak může dosvědčit autor těchto
řádků, sám absolvent americké stáže
GMF – i po čtvrtstoletí čerpá z toho, co
díky fondu v USA poznal. Totéž mohou říci desítky dalších Čechů, kteří už
tuto zkušenost získali. Jim všem zřejmě přišel e-mail se zprávou o úmrtí
Guido Goldmana od prezidentky fondu Karen Donfriedové.
Goldman se narodil v listopadu 1937
(byl vrstevníkem Karla Schwarzenberga) ve Švýcarsku, leč v rodině němec-

kých Židů utíkajících před Hitlerem.
S rodiči v roce 1940 přijel do Spojených států, stal se Američanem, ale
vazbu k Evropě nikdy neoslabil. Ostatně na Harvardu ho učil i Zbigniew Brzezinski a jeho doktorskou práci vedl
Henry Kissinger. Před 25. výročím
Marshallova plánu se mladý Goldman
obrátil na vládu Spolkové republiky
Německo, na ministra financí Alexe
Möllera – a uspěl. Získal peníze na založení GMF, instituce, jež vznikla
5. června 1972 a od té doby pečuje o atlantický most, jak se říká vznešeně.
To vše si můžeme připomenout při
zprávě z 30. listopadu o úmrti Guido
Goldmana.

