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V dlouhodobém výhledu se nabízejí pouze tři udržitelné energetické zdroje –
obnovitelné zdroje energie, štěpení založené na rychlých plodících reaktorech a
termojaderná fúze. Výroba energie pomocí obnovitelných zdrojů má řadu
komplikací – nadprodukci v aktivních periodách, požadavek na ukládání energie,
který není zatím technicky vyřešen, a řízení systému pokud možno bez tržní
regulace. Takový systém proto představuje klasický předmět pro výzkum a
technický vývoj, ostatně jednou z hlavních historických motivací lidstva pro
výzkum a vývoj byla právě potřeba osvobodit se od nebezpečných nebo
nepředvídatelných projevů přírody.
Termojaderná fúze je další možností, která nabízí perspektivu provozní
bezpečnosti, kompatibility s životním prostředím a udržitelnosti. Tato přednáška
uvede nutné procesy při technickém řešení fúze s magnetickým udržením a
současný stav jejího řešení, včetně projektu ITER.
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