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20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES WEC 
Řím, Itálie 11. – 15. listopadu 2007 

20. světový energetický kongres již tradičně soustředil bohatství názorů na současný stav, 
problémy a perspektivy energetiky navzájem propojeného a závislého světa. Z vyslovených názorů a 
doporučení není jednoduché vybrat to nejdůležitější a nejpřínosnější. V tomto sborníku, určeném 
především pro seminář k této významné události, se pokusíme pouze upozornit na řadu zajímavých 
myšlenek, které byly v elektronické formě publikovány. Soustředíme se přitom na problémové okruhy, 
které z pohledu Energetického komitétu ČR WEC, považujeme za nejdůležitější a k niž řadíme 
problémy očekávaného výrazného rozvoje energetiky a elektroenergetiky jako celku, trhů s elektřinou, 
cest výroby elektřiny s omezováním emisí uhlíkatých látek, obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky, 
propojování elektrizačních soustav a tendence formování elektrických sítí. Náš pohled nemůže být 
úplný (150 publikovaných referátů představuje kolem 3 000 stran textu) a proto zájemce o další 
podrobnější informace odkazujeme na plné znění referátů, publikované na internetových stránkách 
WEC, resp. našeho Energetického  komitétu. 
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ÚVODNÍ SLOVO K SEMINÁŘI 

K výsledkům 20. Světového energetického kongresu, který se s tříletou pravidelnou periodicitou 
uskutečnil tentokráte v Itálii a jeho hlavním městě, Římě, Energetický komitét WEC připravil ve 
spolupráci s EGÚ Brno, a. s. svůj tradiční seminář.  

Význam Kongresu pro světovou energetiku i lidské společenství plasticky potvrzuje skutečnost, 
že se do jeho jednání v novém kongresovém středisku v Římě zapojilo na 4 000 účastníků, kolem 
800 novinářů a 220 mladých specialistů z 50 zemí a 1 450 zástupců energetických společností. 

Význam WEC - Světového energetického kongresu - pro formování světové energetické politiky 
21. století je, ve stále více se globalizujícím světě, nesporný. Právě proto se na něm podíleli vedle 
zástupců vedoucích představitelů energetických, technických, výzkumných a poradenských 
společností i čelní zástupci politické sféry.  

Přes rozdílnost názorů na některé dílčí otázky, lze konstatovat, že se experti přítomných zemí 
shodli na tom, že zabezpečení řady významných aspektů lidského života jako jsou lidské zdraví, čisté 
ovzduší, dostatek pitné vody, potravin, ale i výchovy a vzdělávání není myslitelné bez dostupnosti 
moderních energetických služeb a dostatku kvalitní energie. 

Stále a opětovně se vyslovují obavy, že svět jako celek i jeho energetika se nenalézají na 
udržitelné trajektorii, nevyvíjejí se způsobem, který je a bude přijatelný pro budoucí populace, 
nevyvíjejí se směrem ke světu, v němž bude možno žít.  

Před krátkou dobou vydala Mezinárodní energetická agentura Světový energetický výhled 2007. 
Ten vysílá jasný varovný signál, že trvání současných energetických trendů není udržitelné, a to ani 
ekonomicky, ani sociálně, ani z hlediska uchování světového klimatu, na kterém jsme všichni závislí. 
Je to naléhavé volání: je nutno jednat okamžitě a urgentně. Vedoucí představitelé všech úseků 
světové energetiky musí přijmout silnou a ambiciózní politiku k zabezpečení energetických potřeb 
stále rostoucího objemu populace a to při omezováníní emisí skleníkových plynů. Očekává se, 
že nároky na prvotní zdroje do roku 2050 vzrostou o plných 50 %, nároky na elektřinu dokonce 
o celých 100 %. 

Energetické zdroje nejsou rozděleny rovnoměrně, spotřeba energie ve světě vykazuje 
značnou asymetrii a obavy vzbuzuje proto i způsob, kterým jsou čerpány a rozdělovány. To vše 
vyžaduje nové inovativní přístupy k energetickým zdrojům, energetickým technologiím i k opatřením 
energetické politiky. 



Globální problémy vyžadují globální řízení a globální řešení. Prostředkem dosažení vytčených cílů 
je všestranná spolupráce zemí, institucí, společností a vlád, spolupráce přes hranice států 
i kontinentů, která by měla sledovat řadu základních zásad, z nichž jmenujme alespoň 

• nabídnout všem komerční energii za odpovídající ceny; 

• podporovat růst energetické efektivnosti; 

• zabezpečit přínosy tržních reforem včetně adekvátní regulace; 

• ponechat otevřené všechny energetické opce; 

• pečovat o financování energetických projektů se zaměřením na ekologické cíle; 

• vést ve vztahu k veřejnosti otevřenou energetickou politiku vedoucí k pochopení 
širokých energetických souvislostí; 

• podporovat energetický výzkum a vývoj, zejména v oblasti účinnosti využívání zdrojů, 
nových obnovitelných zdrojů, čistých uhelných technologií, jaderně energetického cyklu, 
uložení vysoce aktivního odpadu, atp.  

Mohlo by se zdát, že z pohledu možností naší malé ekonomiky jsou výše uvedené cíle 
nadnesené, přesahující dimenze a dosah možných opatření naší ekonomiky. Není tomu tak. Naše 
energetika se již naplno otevřela Evropě. Očekává se, že z doporučených opatření světové 
energetické politiky odpovědně převezmeme svůj díl. 

Jsme přesvědčení, že rozbor směrů rozvoje světové energetiky a zásad světové energetické 
politiky poskytuje i pro naší energetiku a její energetickou politiku, pro každodenní činnost ústředních 
orgánů, ovlivňujících její další vývoj i pro každou energetickou společnost a konec konců pro každého 
zaměstnance energetiky dostatek praktických podnětů.  

„Dosažení udržitelné budoucnosti energetiky bude vyžadovat nebývalou úroveň globální 
součinnosti mezi průmyslem (energetikou) a vládami a hlubší integraci regionálních a mezinárodních 
energetických trhů“ – bylo prohlášeno v závěrech 20. WEC. „Energetika má k disposici všechny 
nejposlednější technologie pro rozvíjení užití fosilních paliv, jaderné energie, velké vodní energie 
a obnovitelných zdrojů, které jsou slučitelné s rozvojem beze změn klimatu. Našim cílem by mělo být 
zaměřit se na stále odpovědnější ekonomický rozvoj, ochranu klimatu a redukci globálních nerovností. 
Měli bychom v tomto směru konat rozhodně a při zapojení vlád, společností i jednotlivců.“ 

K těmto cílům bychom rádi přispěli jak prostřednictvím našeho semináře, vztahujícího se 
k hlavním tématům 20. kongresu WEC, tak prostřednictvím tohoto sborníku i širší verze publikované 
na webových stránkách našeho Komitétu.  

 

Miroslav Vrba 
Předseda Energetického komitétu ČR/WEC  



 

DVACÁTÝ SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES  

ČÁST I 
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KONGRESU 

Barroso: 

Nejdůležitější pro globální bezpečnost a vývoj jsou: energie a klimatické změny. 
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DVACÁTÝ SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES  

 

Dvacátý světový energetický kongres (dále Kongres) se stal nejvýznamnějším mezinárodním 
energetickým shromážděním roku 2007, byl uspořádán v Římě v novém sídle “Nuova Fiera” ve dnech 
11. – 15. listopadu 2007. Toto setkání se uskutečnilo v Evropě po patnácti letech a poprvé v Itálii.  

Kongres byl připraven Světovou energetickou radou (World Energy Council - WEC), která 
představuje nejvýznamnější mezinárodní energetickou organizaci. Rada je akreditovaná v rámci OSN 
a je to nezisková organizace, jejímž cílem je napomáhat ekonomickému rozvoji a mírovému 
a udržitelnému energetickému zásobování.  

Cílem WEC, která má své členské komise v 90 zemích, je monitorovat stav energetického sektoru 
a vyhledávat řešení, napomáhající ekonomickému rozvoji průmyslových i rozvojových zemí. 
Podporuje rovněž dynamické mezinárodní diskuse, které se periodicky konají po celé naší planetě; 
WEC analyzuje časový rámec a cesty udržitelného užití energetických zdrojů v zájmu prospěchu 
celého lidského společenství.  

Kongres se koná každé tři roky a pokládá se za nejvýznamnější energetické fórum, jehož se 
zúčastňují tisíce odborníků, účastníků z celého světa. Nejnovější kongres hostil kromě členů WEC 
vystavovatele ze zemí produkujících a spotřebovávajících energii, instituce, mezinárodní organizace, 
reprezentanty energetických společností a experty z celého světa a mnoho dalších účastníků, kteří se 
zajímají o otázky a problémy energetiky.  

Z celkového pohledu se stal Kongres a přiřazená výstava významnou příležitostí pro instituce, 
organizace a společnosti, kterým nejsou lhostejné otázky zásobování energií. 

Neformální součástí Kongresu byla výstava energetických technologií, pokrývající plochu 
25 000 m2. Výstava ve středisku Nuova Fiera probíhala paralelně se čtyřdenním jednáním Kongresu; 
díky tomu byla dostupná pro všechny delegáty Kongresu i veřejnost, energetickým společnostem 
poskytla možnost ukázat návštěvníkům z celého světa své výrobky a technologické inovace. 

 

Hlavní témata kongresu 

Základním tématem Kongresu byla energetická budoucnost navzájem propojeného světa. 
Kongres poskytl jedinečnou příležitost otevřít diskusi k hlavním problémům energetiky současného 
světa nejen z hlediska průmyslového rozvoje, ale také z pohledu udržitelného rozvoje, vyplývajícího 
z nového scénáře lidského společenství.  

Kongres se soustředil i na sociální problémy, týkající se rozvojových nových zemí, které budou 
konfrontovány s energetickými trhy. Konečně, Kongres se zabýval otázkou, jak nejlépe zabezpečit 
udržitelný pokrok v nejvíce industrializovaných zemích, což vedle ekonomického rozvoje znamená 
také zlepšení kvality života a ochranu životního prostředí.  

Vzájemná závislost světového společenství se stala nejfrekventovanějším prvkem 
projednávaných témat. Kongres vzal v úvahu nejrůznější dynamické a neustále proměnné obrysy 
světa i světové energetiky a vymezil očekávaný vývoj, na němž se budou podílet všichni hlavní hráči 
energetického sektoru.  
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1 ČASOVÝ PROGRAM KONGRESU 
V jednotlivých dnech konání Kongresu byly prosloveny „klíčové, resp. speciální projevy“ věnované 

ožehavým problémům světové energetiky. Navazovaly na ně diskuse v rámci „kulatých stolů“ 
a jednání jednotlivých diskusních sekcí.  

 

Neděle, 11. 11. 

Otevření Kongresu 

 

Pondělí, 12. 11. 

Klíčový projev prezidenta EK - José Manuel Barrosa 

Speciální projev: Jaderná energie musí být více než alternativa bohatých zemí 

Pohled do budoucnosti: Energetický scénář WEC do roku 2050  

Speciální projev: Obnovení dohody o energetickém internacionalismu 

Kulatý stůl 1: Vzájemná závislost: míra výzvy 

Diskusní sekce 1  

Diskusní sekce 2 

 

Úterý 13. 11. 

Diskusní sekce 3  

Speciální projev: Končí alternativy Evropy, když přechází k zásobování plynem?  

Kulatý stůl 2: Kdo uhradí účet? Investice, finance a rizika na energetickém trhu 

Speciální projev: Krytí energetických potřeb světa v 21. století 

Kulatý stůl 3: Budoucnost dopravy 

Ministerské fórum 

 

Středa 14. 11. 

Diskusní sekce 4  

Speciální projev: Projekt tří soutěsek  

Pohled do budoucnosti: Energetické vyhlídky světa 2007 – IEA – pohled na Čínu a Indii  

Kulatý stůl 4: Asijští giganti: Vůdci, následovníci a „skokani“  

Speciální projev: Průlom technologií pro udržitelný rozvoj v r. 2030 

Kulatý stůl 5: Energie pro rozvoj 

Diskusní sekce 5  

 

Čtvrtek 15. 11. 

Diskusní sekce 6  

Speciální projev: Globální zdroje ropy a energetická budoucnost světa: holistický pohled 

Pohled do budoucnosti: Hodnocení 4. mezinárodního panelu o změnách klimatu (IPCC) 
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Kulatý stůl 6: Klimatické změny: Svět skromnější na uhlí 

Speciální projev představitelů hostitelské země (ENEL, Ministr zahraničí) 

Klíčový projev: Obchod energií v rámci WTO  

Hodnotící shromáždění 

Závěrečné shromáždění  

Udělení vyznamenání Global Energy Award 

Deklarace mladých 

Stanovisko Kongresu (Pierre Gadonneix Chairman & CEO, EDF, France) 

Závěrečná ceremonie 

 

Průběh jednání Kongresu stručně popíšeme v následujících kapitolách. Nejdůležitější obsah 
zaměření referátů jednotlivých diskusních sekci je předmětem druhé části zprávy, publikované 
materiály však seřadíme podle celkového zaměření. Formou Přílohy připojíme celkový přehled názvů 
referátů s jejich stručnou charakteristikou. 

 

2 OTEVŘENÍ KONGRESU 11. 11. 2007 
Jednání Kongresu otevřel premiér pořádající země Romano Prodi. Konstatoval, že cena ropy je 

v těchto dnech dána spíše spekulacemi na finančních trzích. To bude pokračovat i v budoucnosti. 
Zdůraznil potřebu inovací a jako příklad uvedl, že dnes jsou k dispozici automobily, které ujedou 20 
km při spotřebě 1 l pohonné hmoty. Kdyby se to stalo standardem, ušetřili bychom celou produkci 
Saudské Arábie.  

Jednání pozdravili písemnou zdravicí prezident Putin i italský prezident Giorgio Napolitano. 
Zatímco Napolitano zdůraznil potřebu výzkumu udržitelného užití energetických zdrojů, Putin vyzval 
k otevření dialogu o možnosti otevření transparentnějšího trhu s energií, s pravidly, založenými 
na spravedlnosti a vzájemném respektu.  

Prezident organizační komise Kongresu Chicco Testa zdůraznil význam kongresu pro hledání 
řešení výzev, týkajících se energie. Uvedl, že význam Kongresu je dán mj. přítomností 4000 
účastníků, kolem 800 novinářů a 220 mladých účastníků z 50 zemí a 1450 zástupců energetických 
společností. Uvedl, že vysoká cena ropy neznamená nutně pohromu, může nastolit dalekosáhlé 
procesy v pohybu inovací, zlepšování energetické efektivnosti na straně spotřeby a nasazování OZ. 
Vyzval k vyššímu výkonu mezinárodních institucí. Pojem „vzájemná závislost“ jako klíčové slovo 
kongresu podtrhuje dimenzi problému: jedině při souhlasu všech může být úspěšné úsilí o efektivnost 
a snížení ekonomických, sociálních a politických dopadů.  

V návaznosti na tento projev předseda Rady obrátil pozornost na svět bez přístupu k elektřině. 
Korekce této skutečnosti povede ke zdvojnásobení energetické spotřeby k roku 2050. Musíme 
ponechat všechny možnosti otevřené a cena energie musí stimulovat inovace a investice – to je naše 
hlavní výzva. Musíme být optimisty, tato změna může proběhnout beze změny klimatu naší planety.  

Otevírací ceremonii byli přítomni ministři ekonomického rozvoje a životního prostředí Itálie 
P. Berani a A. P. Scanio. 
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3 PRŮBĚH KONGRESU 
Průběh Kongresu uvádíme zkráceným zněním nejdůležitějších názorů na základě zveřejňovaných 

tiskových informací. Některé projevy a přednášky byly uveřejněny v plném znění, u jiných jsou 
k disposici pouze informace z tiskových zpráv. 

   

3.1 JEDNÁNÍ KONGRESU – PONDĚLÍ 12. 11. 

3.1.1 Nová dohoda výrobců a spotřebitelů 
Předseda a šéf exekutivy Exxon Mobil Corporation Rex Tillerson volal po nové dohodě výrobců 

a spotřebitelských zemí o otevření trhů a mezinárodního obchodu (obnovení odpovědnosti za 
internalizaci energetiky) jako nástroje uspokojení stále více naléhavějších výzev energetiky. Exxon 
Mobil přijímá na široké frontě řadu opatření ke snížení plynných emisí. Jako příklad uvedl úsilí 
o zvýšení energetické účinnosti svých zařízení a investice do kogenerací, jejichž výsledkem bude 
snížení emisí skleníkových plynů o 12 mil. tun za minulý rok. Spolupracuje s řadou výrobců 
automobilů a motorů na programech výzkumu a vývoje, které by měly vést ke zvýšení palivové 
ekonomie motorů o 30 % a odpovídajícího snížení emisí.  

V průběhu dalšího vývoje je snahou získat nové separátorové blány pro lithium-iontové baterie, 
které by mohly sloužit v příštích generacích hybridních a elektrických vozidel. Nové technologie by 
měly podstatně zvýšit výkon, bezpečnost a spolehlivost baterií, měly by být menší a lehčí a uplatnit se 
v příští vlně vozidel s nižšími emisemi.  

K uspokojení rostoucí poptávky a snižování emisí budou potřebné všechny ekonomické zdroje 
energie, bude se proto vyžadovat celá škála nových technologických řešení. Klíče k inovacím 
a potřebné kreativitě tvoří volné trhy a silné mezinárodní partnerství.  

 

3.1.2 Scénáře energetické politiky do roku 2050 
Brian Statham, předseda pracovní skupiny WEC pro studie energetických scénářů (Energy 

Scenarios Study), uvedl novou zprávu WEC publikovanou v průběhu pořádání Kongresu pod názvem 
Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050 – Rozhodování o budoucnosti: Scénáře 
energetické politiky do roku 2050. Studie navazuje na sílící diskuse k otázce, jak uspokojit rostoucí 
hlad světa po energii a současně uspokojit environmentální cíle, shrnuje úkoly v oblasti rozšiřování 
přístupu k energii, růstu spolehlivosti energetických systémů a omezování emisí. Za nástroj 
k dosažení těchto cílů pokládá vyšší úroveň mezinárodní spolupráce mezi vládami, bližší spolupráci 
mezi vládami a soukromým sektorem, důraz na výzkum a vývoj a další integraci energetických trhů.  

Hlavními cíli návrhů WEC jsou: 

• snížení počtu obyvatelstva bez přístupu k minimální úrovni komerční energie na jednu 
polovinu, to je na cca 1 mld. v r. 2035 a 500 mil. k roku 2050, 

• rozvoj komerčních energetických soustav s 99% spolehlivosti v USA, Evropě a části Asie 
do roku 2035 a ve většině Asie, Afriky a Latinské Ameriky do roku 2050, 

• stabilizace emisí skleníkových plynů k roku 2035 a snížení emisí způsobených lidstvem 
do roku 2050, odpoutání růstu emisí od ekonomického růstu.  

Předložené scénáře dokazují, že k roku 2050 lze zdvojnásobit objem zásobování energií, 
uspokojit potřeby světa a vybudovat dosažitelnou energetiku budoucnosti, dodal Robert Shock, ředitel 
studií WEC. 
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3.1.3 Program mladých odborníků 
Součástí WEC byl „program mladých odborníků“ – Youth Programme, jehož projednání se 

zúčastnilo na 220 delegátů z 50 zemí celého světa. Dostali příležitost vyjádřit své názory 
k nejžhavějším problémům světové energetiky. Před fórem WEC tuto jedinečnou příležitost expertů 
budoucnosti uvedl Alessandro Basi, vedoucí programu a člen organizační komise Kongresu. Mathias 
Hocke, odpovědný za organizaci programu mladých, dodal, že přítomní mladí experti a všichni ti, kdo 
na stránkách internetu reagovali na blog zveřejněný k této události, budou v blízké budoucnosti 
připravovat rozhodování o dalším vývoji a naše energetické budoucnost se ocitne v jejich rukách.  

Výzva na internetu zahrnovala 200 významných témat, které si prostudovalo na 18 000 čtenářů 
a reagovalo na ně 700 poznámkami; projekt se ukázal jako velmi úspěšný. Mladí experti v průběhu 
Kongresu vyjádřili své stanovisko.  

 

3.1.4 Energetická politika Evropské unie - José Manuel Durão Barroso - 
Naše energetická budoucnost ve vzájemně závislém světě 

Poznámka: S ohledem na zvláštní význam příspěvek uvádíme v plném znění. 

 

Dámy a pánové,  

rád bych poděkoval Světové energetické radě, že mě pozvala, abych promluvil na 20. světovém 
energetickém kongresu. Je dobré, že se taková důležitá mezinárodní energetická událost odehrává 
po 15 letech opět v Evropě.  

Také bych rád Radě poděkoval, za její neocenitelnou práci, kterou vykonala od svého založení 
v r. 1924 na podporu udržitelné dodávky a využití energie. 

V té době samozřejmě vypadala světová energetická situace zcela jinak: barel ropy jste mohli 
v tehdejších cenách koupit za 1,43 USD. 

Byl to rok, kdy se podle zprávy Americké důlní kanceláře z r. 1915 předpokládalo, že světové 
zásoby ropy docházejí. Byl to také rok, kdy byla objevena obrovská ropná pole v Texasu, Oklahomě 
a Kalifornii – což ukázalo, jak nebezpečné je činit předpovědi! Nebyla jaderná energie – objev 
jaderného štěpení přišel až po desetiletích. Biopaliva byla běžná.  

Dnes se energetická situace změnila mimo veškerá očekávání a rovněž během následujících 
desetiletí se bude rychle měnit:  

Ceny ropy dosáhly rekordní výše nad 98 USD za barel. 

Globální poptávka po uhlovodících se zvýší do r. 2030 o více než 50 %. V té době bude poptávka 
po energii v rozvojových zemích pravděpodobně dvojnásobná. 

Zde v Evropě se domácí rezervy tenčí. Znamená to zvýšení importu z dnešních asi 55 % na 
téměř 70 % v r. 2030. 

Globální energetický systém bude do r. 2030 vyžadovat investice větší než 20 bilionů USD. 

K tomu všemu vyvstává nebezpečí klimatických změn. Globální emise CO2 narostou od r. 2004 
do r. 2030 o 55 %.  

Společná problematika konkurenceschopnosti, globální energetické bezpečnosti a klimatických 
změn vyvolává novou diskuzi o budoucnosti jaderné energie.  

Současný postoj je neudržitelný a schovávání hlavy do písku nás přijde draho – podle průzkumu 
Stern by potřebné náklady mohly dosáhnout až 20 % světového HDP. 
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To nejsou jen má slova. Před několika dny vydala Mezinárodní energetická agentura Světový 
energetický výhled 2007. Ten vysílá jasný varovný signál, že trvání současných energetických trendů 
není udržitelné, a to ani ekonomicky, ani sociálně, ani z hlediska uchování světového klimatu, na 
kterém jsme všichni závislí. Je to volání k probuzení světa: musíme jednat nyní, a to urgentně. 
Musíme přijmout silnou a ambiciózní politiku k omezení emisí skleníkových plynů. 

Proto je tento kongres tak důležitý a jeho téma – „Energetická budoucnost ve vzájemně závislém 
světě“ - tak aktuální.  

Pokud se mě dnes zeptáte, co je nejdůležitější záležitostí globální bezpečnosti v dalším vývoji, 
odpověď zní: energie a klimatické změny. Je to záležitost s nejvyšší naléhavostí k řešení, neboť 
vyvolá vážné problémy, pokud nebudeme jednat správně. 

Energie se dnes nepovažuje za hlavní úkol pouze z ekonomického hlediska, ale hlavně z důvodu 
jejího dopadu na životní prostředí a klima. Jelikož narůstá konkurenční boj o vzácné zdroje, má 
energie vážný dopad na globální bezpečnost.  

Historie posoudí naše schopnosti zvládnout toto energetické prostředí a zmírnit nejhorší dopady 
na klimatické změny. Je to velká výzva pro naši generaci.  

Evropská unie vyložila karty na stůl. Jsme největší světový dovozce energie a druhý největší 
konzument, proto si myslím, že je pro nás důležité ukázat, že stojíme v čele při řešení problémů.  

Na základě návrhů komise se hlavy států a vlád 27 členských států zavázaly ke snižování emisí 
uhlíku, k budoucnosti, která upevní evropskou konkurenceschopnost, ochrání naše environmentální 
cíle a zajistí naše bezpečné zásobování.  

S těmito cíli na mysli jsme přijali tento rok náš velký balíček změn v oblasti energie a klimatu, 
který vytyčuje tvrdé cíle, kterých chceme dosáhnout.  

Obsahuje ambiciózní, ale dosažitelné zásadní cíle: redukovat evropské emise skleníkových plynů 
do r. 2020 minimálně o 20 % vůči úrovni roku 1990. Je to cíl, který bychom chtěli zvýšit na 30 %, 
pokud se k nám připojí další rozvinuté země.  

Je to podstatný první krok na cestě k našemu dalšímu cíli: přijmout společnou vizi redukce 
globálních emisí do r. 2050 minimálně o 50 % pod úroveň r. 1990. Nelze jinak, pokud chceme omezit 
globální oteplování maximálně na 2 °C nad předindustriální úrovní.  

Díky našemu energetickému balíčku je energetická budoucnost Evropy ve vzájemně propojeném 
světě nyní jasná a spočívá na pěti pilířích:  

1) Zvýšíme naši energetickou účinnost a do r. 2020 tak šetříme 20 % energie. Tím se omezí 
kysličník uhličitý, který vypouštíme do atmosféry, o 780 milionů tun.  

2) Významně zvýšíme množství energie z obnovitelných zdrojů, ztrojnásobíme použití 
obnovitelné energie na 20 % v r. 2020 a do r. 2020 budeme rovněž požadovat 10 % biopaliv 
v pohonu vozidel.  

3) Podstatně zvýšíme množství čistých uhlovodíků, které spotřebováváme. Dosáhlo se velkého 
technologického pokroku při omezení emisí uhlíku z uhlovodíků, např. zachycováním 
a ukládáním kysličníku uhličitého. V tomto kontextu bych rád poukázal na uhlí, které je 
relativně levným palivem a je v Evropě dosažitelné. Je ale také velmi „špinavé“. Je proto 
potřebné urychlit pokrok v čistých uhelných technologiích.  

4) Posilujeme evropský trh s uhlíkem, který již pokrývá 50 % našich energetických emisí 
a reprezentuje hodnotu trhu vyšší než 20 miliard eur.  

5) Pokračujeme v našem úsilí upevnit a otevřít konkurenceschopný vnitřní energetický trh. 
Klíčem v tomto kontextu je oddělit výrobu a dodávku od přenosových sítí, jak bylo 
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zdůrazněno hlavami států a vlád 27. března. Dovolte mi zde citovat závěry březnové 
Evropské rady, která se shodla na potřebě „efektivního oddělení dodávky a výrobní činnosti 
od síťových operací (unbundling), na základě nezávislého provozu a adekvátního systému 
regulace provozu sítí, který bude garantovat otevřený přístup k přenosovým infrastrukturám 
a nezávislé rozhodování o investování do infrastruktury“….. 

Efektivní vnitřní trh také představuje podporu přeshraniční spolupráce a investic, a umožňuje 
přeshraniční obchod s energií. Rovněž znamená zvýšení solidarity mezi členskými státy EU 
a transparentnost.  

Dosažení cíle bude těžká práce. Přechod na trh, který je více konkurenceschopný, je vždy velkým 
úkolem, obzvláště u tak komplexního a strategického oboru, jakým je energetika.  

Odměna za úspěch je ale vysoká: Zákazník si bude moci skutečně vybrat a budou spravedlivější 
ceny. Bude větší možnost vzájemné pomoci a energetická účinnost poroste, jelikož i malé podniky, 
zvláště ty, které investují do obnovitelných zdrojů, získají přístup na trh s energií.  

Skutečně konkurenční trh také zajistí větší bezpečnost dodávky, jelikož zlepší podmínky pro 
investování do elektráren a přenosových sítí, což na druhé straně pomůže vyloučit výpadky 
v dodávce elektřiny a plynu. Také je zde možnost zvládnutí klimatických změn.  

Tento jedinečný sjednocený evropský trh s energií bude nadále otvírat naše partnerství po celém 
světe, pokud budou mít stejná pravidla jako naše podniky.  

Jinými slovy budeme chránit konkurenci na našem novém liberalizovaném trhu.  

Podíváme-li se do bezprostřední budoucnosti, tak koncem tohoto měsíce přijmeme evropský 
strategický plán pro energetické technologie, což má urychlit jejich inovace a připomenout evropským 
podnikům, aby se zabývaly hrozbou klimatických změn a bezpečností dodávky jakožto příležitostí 
zvýšit svou konkurenceschopnost.  

Jelikož doprava zůstává hlavním producentem emisí CO2, předloží Evropská komise v prosinci 
rovněž legislativní návrhy na omezení emisí v automobilovém sektoru na 120 gramů na kilometr do r. 
2012.  

V lednu dokončíme naše legislativní návrhy na realizaci balíčku energetických a klimatických 
změn.  

Vydáme revidované předpisy pro obchod s emisemi, navrhneme konkrétní opatření na podporu 
obnovitelné energie a ukážeme, jak by měl každý členský stát dosáhnout omezení skleníkových 
plynů, které bylo přijato v březnu. Budou zde také opatření na zvýšení podílu biopaliv minimálně na 
10 % v celkové evropské spotřebě paliva v dopravě, a to udržitelným způsobem.  

Veškerá tato práce, kterou jsme interně provedli, nás staví do dobrého světla v boji proti změnám 
klimatu na globální úrovni.  

V tomto ohledu je zásadně důležitá 13. konference OSN o změnách klimatu, která se uskuteční 
na Bali. Je ale také důležité být realisty. Pokud budeme úspěšní, to proces pouze odstartuje, nebude 
to jeho vyvrcholení.  

Pro EU je důležité, že světoví představitelé využijí Bali pro sérii jednání o obsáhlé mezinárodní 
smlouvě o boji proti změnám klimatu po r. 2012.  

Pokud se začnou vyjednávání s cílem dosažení smlouvy v r. 2009 v Kodani, bude dost času na 
ratifikaci nové smlouvy a nabytí její účinnosti do konce r. 2012. Jsem si jist, že se mnou budete 
souhlasit, že je to časově náročný, ale nezbytný program.  

Již jsme vykonali mnoho přípravné práce, abychom zvýšili šance na úspěch. Zvláštním úspěchem 
byl summit G8 v červnu, který přinesl jasný souhlas s podstatným omezením globálních emisí.  
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Smlouva na období po r. 2012 by měla obsahovat několik klíčových prvků:  

• Konsenzus na společné vizi omezit globální oteplování mezně na 2 °C nad 
předindustriální úroveň, což vyžaduje omezení globálních emisí do r. 2050 minimálně pod 
50 % úrovně r. 1990. 

• Větší závazek omezení emisí průmyslových zemí, což představuje 30% omezení do r. 
2020. 

• Nový flexibilní a spravedlivý závazek rozvojových zemí omezit emise skleníkových plynů 
při svém ekonomickém rozvoji. Dovolte mně, abych to řekl jasně: neočekáváme, že země 
jako Indie a Čína přijmou stejný závazek jako my. Očekáváme ale, že jejich spotřeba 
energie a růst bude odpovídat naší společné, ale diferencované, odpovědnosti. 
S rozvojovými zeměmi chceme spolupracovat na posílení jejich příspěvku ke globálnímu 
úsilí omezení emisí. Pokud se nyní přijmou odvážná opatření, mohou se těšit ze situace, 
kdy vyhrají všichni, protože citlivá politika v boji proti změnám klimatu má také reálný 
„neklimatický“ pozitivní dopad. 

• Rozšíření trhu s uhlíkem a zahrnutí inovativních a posilujících flexibilních mechanismů. 
Tento trh slibuje přinést mnoho pobídek potřebných k přesunu investic do nízkouhlíkových 
alternativ a pomoci zvýšit financování akcí na snížení emisí v rozvojových zemích při 
jejich ekonomickém růstu. Potřebujeme, aby se tento trh rozšířil, a zřízení Mezinárodního 
partnerství na omezení uhlíku v Lisabonu před dvěma týdny koalicí evropských zemí, 
států USA, kanadských provincií, Nového Zélandu a Norska je mocným vykročením tímto 
směrem. 

• Zvýšení spolupráce na technologickém výzkumu, rozvoji a transferu. Je jasné, že 
rozšíření trhu s uhlíkem nebude dostatečné, aby se tak zajistil přechod k nízkouhlíkovým 
ekonomikám, které máme na mysli. Budeme potřebovat další úsilí, abychom snížili ceny 
strategicky důležitých technologií a překonali bariéry rozšíření trhu, např. bude nutno 
dohodnout se na normách účinnosti pro celou škálu aplikací.  

• Patřičná opatření k adaptaci na zvládnutí účinků klimatických změn. Méně rozvinuté 
země, které jsou klimatickými změnami nejvíce zranitelné, potřebují podporu při zvládání 
následků změny klimatu. Nakonec se ale všechny země potřebují přizpůsobit 
nevyhnutelné změně klimatu. 

• Zvládnutí emisí z mezinárodní letecké a námořní dopravy. Zahrnutí tohoto sektoru je 
velice důležité, protože vykazuje rychle se zvyšující emise.  

• A konečně opatření proti úbytku lesních porostů. To je náplň, která přitahuje velký zájem 
rozvojových zemí, jakožto cesta, jak přispět ke smlouvě na období po r. 2012.  

Všech těchto cílů nedosáhneme přes noc, ale začít musíme nyní.  

Ať rok 2007 zůstane v paměti jako rok, ve kterém jsme dosáhli globálního konsenzu o energii 
a klimatických změnách: od iniciativy EU převzít globální vedení při vytyčení cílů, k setkání G8 
v Heiligendammu, k newyorské akci pořádané OSN na vysoké úrovni a setkání velkých ekonomik ve 
Washingtonu v září.  

Postupně jsme se přesunuli od EU k G8, následně k G8 plus 5 (Indie, Jižní Afrika, Brazílie, 
Mexiko a Čína) a konečně k akci OSN na Bali, kde potřebujeme vykonat další zásadní krok a vyvolat 
globální jednání.  
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Dámy a pánové,  

je dáno povahou tohoto resortu, že když mluvíme o energetické budoucnosti, nemluvíme o zítřku 
nebo příštím měsíci nebo dokonce o příštím roku. Velké investice potřebují desetiletí, aby přinesly 
ovoce; v omezení skleníkových plynů se nic nezmění přes noc. A kdo ví? Energetický terén za 
několik desetiletí se nám může zdát cizí, ale jak by připadal ten náš lidem v r. 1924.  

To ale nemění skutečnost, že energetická současnost je obtížná a neudržitelná, ani skutečnost, 
že klimatické změny vyžadují okamžitá opatření.  

Dlouhodobá perspektiva není výmluvou pro krátkodobou nečinnost.  

Přeji Vám v tomto týdnu úspěšnou a plodnou diskuzi a těším se, že Světová energetická rada 
bude nadále hrát důležitou roli a to dnes, zítra i v nadcházejících desetiletích.  

 

3.1.5 Jaderná energie musí být více než možnost bohatých zemí 
 

K tématu promluvila Anne Lauervergeon, Area, Francie. Příhovor uvádíme ve zkráceném znění 

 

Otázek energie se dotkneme v pojmech různorodosti. Pro některé zásobování energií představuje 
hojnost, pro jiné nedostatek, pro některé znamená fosilní zdroje, pro jiné energii vodní, biomasu 
anebo kombinaci jaderné energie, fosilních zdrojů a obnovitelné zdroje. Je to realita.  

Zaměřením naší společnosti AREVA (působíme ve 40 zemích a jsme obchodně zastoupeni 
ve 100 zemích) je právě tato různorodost, nabízíme energii bez uhlíkatých látek, jakož i přenosové 
a distribuční systémy.  

 

Třetí energetická revoluce 

Přes uvedenou různorodost bychom neměli zapomínat, že my všichni sdílíme společnou 
energetickou budoucnost. Procházíme všeobecnou energetickou revolucí, třetí v naši nedávné 
historii. Ta první znamenala nástup uhlí a páry, druhá se vyznačovala využíváním ropy a elektřiny.  

Třetí revoluce má několik složek: 

– limitované fosilní zdroje, 

– rychlý ekonomický růst rozvojových zemí, 

– demografický růst s očekávaným zvýšením populace o 3 miliardy do r. 2050, 

– klimatické změny. 

Globální oteplování je všeobecným problémem. Bude předmětem všeobecných jednání, která 
proběhnou na Bali.  

V revolučních dobách není místo pro rutinu, „pro obvyklé cesty“, pro „obvyklý business“. Řešení 
spočívá v jediném pojmu: kreativita. Kreativita v zájmu bezpečnosti zásobování, konkurence 
a ekologické udržitelnosti pro všechny. To znamená: růst energetické efektivnosti, optimalizace užití 
energie, podporu výzkumu a vývoje nových energetických technologií, vývoj energetických zdrojů 
prostých CO2 jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie. 
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Úloha jaderné energie  

Jsem si vědoma, že jaderná energie, a speciálně v Evropě, je velmi emotivní záležitost, a mnohé 
evropské země mají k ní velmi nejasný vztah. Ale ať už jsme dogmatici nebo ne, ať máme předsudky 
nebo ne, skutečnosti jsou zde. Tou základní je fakt, že jaderná energie je prosta uhlíkatých emisí, je 
konkurenceschopná, je dostupná, a proto je nevyhnutelnou součástí naší energetické budoucnosti. 

První skutečností je, že jaderná energie není zatížena emisemi uhlíkatých látek. Nebyla vytvořena 
pro vyloučení emisí tohoto druhu, ale tuto možnost poskytuje. Už v současnosti šetří tolik uhlíkatých 
emisí, kolik v současnosti produkují všechny automobily Evropy.  

Druhou skutečností je, že jaderná energie je konkurenceschopná; to dokazují nedávné studie po 
celém světě, i řada zemí, které se pro ni rozhodují (Čína, Brazílie, Jižní Afrika…). A to je velmi 
důležité, neboť se to týká ceny elektřiny. 

Třetí skutečností je, že jakmile se jaderná elektrárna vybuduje, náklady vyrobené elektřiny jsou 
neobyčejně stabilní. Je to dáno tím, že cena paliva (uranu) tvoří pouhých 5 % celkové ceny. Případný 
růst ceny uranu na dvoj- až čtyřnásobek nemá žádný mimořádný význam.  

Čtvrtou skutečností je, že jaderná energetika tvoří součást energetické bezpečnosti země. 
S cílem zvýšit svoji energetickou nezávislost Japonsko a Francie rozvinuly svůj jaderný program 
v 70., 80. a 90. letech. Pro Francii to znamenalo vynaložit 20 miliard EUR, a to představuje finanční 
úspory na účtu za energii ve Francii za rok 1973! To také znamenalo vyloučit roční import ropy 
v rozsahu celkové produkce Kuwaitu. Nezávisí na fosilních zdrojích, ale na uranu. Jaderná energie se 
považuje za „domácí zdroj“, 

Říkám-li, že jaderná energie je „kvasi-domácí“, mám zato, že uran je dobře dostupný, jeho zdroje 
jsou poměrně rovnoměrně rozděleny po celém světě a jeho hlavní zdroje jsou ve velmi stabilních 
zemích jako je Kanada nebo Austrálie. Navíc, dodávky jsou zabezpečeny dlouhodobými smlouvami. 
Měla bych dodat, že je také k dispozici unikátní know-how v oblasti recyklování, které rozšiřuje dosah 
tohoto zdroje a optimalizuje zacházení s odpadem. Je zjevné, že pro země s dlouhodobým 
horizontem užití jaderné energie je hlavní podmínkou udržitelnosti uzavřený palivový cyklus.  

Pátou skutečností je, že jaderná energie nabízí energii mimořádné hustoty: je velmi snadné 
vyrobit velká množství energie a jednoduše uskladnit palivo ve velmi malém areálu na mnoho roků, 
jak to dokazuje příklad Japonska.  

Poslední skutečností je, že už dnes je jaderná energie „multimodálním“ řešením budoucnosti 
s možností řady aplikací, jako je výroba vodíku, odsolování, palivové články, extrakce roponosných 
písků… Technologie jaderné energie není stará, aby nenabízela další překvapení. Je to 
technologické řešení s velmi dobře ověřenou minulostí, s dynamickou přítomností a slibnou 
budoucností.  

 

Jaderná energie je řešením relevantním pro rozvojové země 

Rozvojové země nemají jinou alternativu, než se připojit ke třetí energetické revoluci, osvojení 
udržitelných zdrojů je pro ně klíčové.  

 

Dynamika již byla nastartována 

V minulosti se jaderná energie osvědčila jako efektivní možnost pro rozvojové země, např. Čínu, 
Indii, Brazílii, Rumunsko, Mexiko a země s velmi nízkým HDP na obyvatele. Názor, že jaderná 
energie je vyhrazena pouze pro rozvinuté země, je předsudek, jak to dokazují Indonésie, Maroko 
a Vietnam. Tato energie může být brzy zdrojem dramatického růstu zásobování elektřinou 
v rozvojových zemích.  
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Je skutečností, že geografie jaderné energie se brzy změní, svědčí o tom mapa reaktorů ve 
výstavbě.  

 

Dlouhá cesta k jaderné energii 

Okamžitý přístup k jaderné energii není jednoduchý, je to dlouhá a složitá cesta, která se 
z pohledu bezpečnosti a nešíření musí odehrát bez kompromisů. Vyžaduje ratifikaci mezinárodních 
dohod a konvencí v dané oblasti, vytvoření dobře vybavené a nezávislé autority, výcvik regulátorů 
a operátorů a v mnoha případech i zesílení přenosových sítí. Je rovněž nezbytné definovat jasný 
proces k dosažení souhlasu místního obyvatelstva. Zajištění těchto požadavků vyžaduje čas, politická 
rozhodnutí a také peníze.  

 

Náklady  

Bezpochyby není totéž postavit elektrárnu jadernou a např. elektrárnu zásobovanou zemním 
plynem. První případ vyžaduje značné investiční náklady, ale je důležité, že provozní náklady jsou 
velmi malé. Naopak druhý typ je z investičního hlediska levný, ale 75 % ceny vytvořené kWh bude 
tvořit cena za plyn, což znamená vysoké provozní náklady a těžko předvídatelný dlouhodobý vývoj.  

Finanční řešení pro kteroukoliv zemi však existují.  

Řada studií v různých částech světa prokazuje, že investice do jaderné elektrárny může být stejně 
výhodná nebo dokonce lepší než podobná do elektrárny uhelné nebo plynové, a to dokonce 
i s předpokladem, že neporostou ceny ropy a nebude zavedena daň z uhlí.  

Řada společností ve světě, např. v Japonsku, Číně, Indii, Finsku a Francii buduje nové JE. Mnoho 
dalších v USA, Brazílii, Litvě, Jižní Africe již vyhlásila nové plány na výstavbu; další v UK 
demonstrovaly svůj zájem.  

Z finančního hlediska je jaderná elektrárna velmi dobrou investicí. 

Znamená to, že možnosti řešení financování JE jsou k dispozici, podobně jak jsou přístupné i pro 
jiné jaderné projekty, větrnou energii a terminály LNG (kapalného plynu). Jsou k disposici různé 
modely, vhodné pro konkrétní podmínky jednotlivých zemí.  

Lze jen uvítat zájem Světové banky o projekty jaderné energie, i těch, které vyjádřily regionální 
investiční banky jako Evropská investiční banka, nebo Asijská rozvojová banka. Jejich zájem je dosud 
v raném stádiu, ale bezpochyby se stanou velmi cennými zdrojem při budování modelu bez emisí 
CO2 v přicházejících dekádách. 

 

Buďme připraveni na diskuzi  

Hovoříme-li o mezinárodních dohodách, zákonech a regulaci a o penězích, nesmíme zapomenout 
na veřejné mínění. Co s těmi, kteří nakonec budou využívat přednosti elektřiny, vyrobené v JE? Je od 
počátku jasné: podobně jako jiné velké projekty, i infrastruktura jaderná energie vyvolává diskuse 
a bude tak činit nadále. Ale to je dobrá zpráva! Protože není nic, co by se o jaderné energii nemohlo 
říci a diskuse je zdravá. 

Na prvním místě je to otázka nešíření. Připomeňme pouze, že lehkovodní jaderné reaktory, jakým 
je např. i EPR (nejmodernější tzv. Evropský tlakovodní reaktor) společnosti AREVA, nepředstavují 
v tomto směru jakékoliv riziko. Provozní materiál je citlivý, pokud je spojen s celým duálním palivovým 
cyklem, to je obohacením uranu a zpracováním vyhořelého paliva. Většina zemí bude využívat tuto 
energii bez použití těchto technologií díky dobře fungujícímu trhu jaderného paliva. 
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Na druhém místě je otázka bezpečnosti. Bezpečnost není pouhou otázkou regulace a procedur. 
Je otázkou myšlení a kultury a díky nim se může zlepšovat. Připomeňme, že v posledních 20 letech 
(od Černobylu) je bezpečnost JE a jejich ochrana prostředí je velmi vysoká. A platí, že zlepšování 
bezpečnosti je trvalým procesem, a to na projekční i provozní úrovni. 

Posledním problémem je zacházení s odpadem a odstavování. To je spíše otázka přijatelnosti pro 
veřejnost, než technický problém. Geologické ukládáni odpadu je realitou. Finsko již akceptovalo 
tento způsob a zahájilo podzemní práce. Francie odsouhlasila v červnu 2006 finance pro potřebné 
podzemní laboratoře. Tyto dva příklady dokazují, že existují efektivní řešení problému, problematika 
nukleárního odpadu se dá zvládnout.  

Přestože technické řešení je nasnadě, zájem veřejnosti se musí brát vážně v úvahu a osloven 
čestně. Vlády musí převzít vedení a jaderný průmysl musí být otevřen pro diskusi.  

 

Je to dlouhá cesta, avšak nebudete na ní osamoceni 

Ano, je to tak, ale je to cesta zvládnutelná. Řada zemí, velkých i malých, bohatých i chudých tuto 
cestu již zvládla. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) nabízí na takové cestě 
neocenitelnou pomoc. Jaderný průmysl, jehož představitelem je např. AREVA je rovněž připraven 
doprovázet tento proces, nejen že dodává energii ale nabízí energetická řešení od velmi raného 
stadia projektů. Bere v úvahu svoji odpovědnost při nabídce a zajišťování řešení bez emisí CO2. Bere 
v úvahu rozdílnost energetických potřebu zemí a nároků na velikost reaktoru a pomocí partnerství 
s Mitsubishi Heavy Industrie vyvíjí reaktory odpovídající této potřebě.  

Pro svět vyžadující energii máme v rukách jadernou energii, která může přispět k udržitelnému 
energetickému rozvoji. To znamená, že jedna z možných odpovědí na volání pro bezpečnosti 
energetického zásobování, konkurenceschopnosti a boji za ochranu klimatu je již dnes k disposici.  

 

 

3.2 JEDNÁNÍ KONGRESU – ÚTERÝ 13. 11. 
 

3.2.1 Ministerské fórum - Dialog a kooperace jsou receptem energetiky budoucnosti 
 

Společným zájmem zemí produkujících a spotřebovávajících energii je společný cíl: zajištění 
bezpečnosti výroby a spotřeby – to byl hlavní závěr ministerského fóra Kongresu, na němž byli 
zastoupeni ministři energetiky Alžírska, Indie, Itálie, Kataru, Ruska, USA a Evropské unie.  

Pierluigi Bersani, italský ministr ekonomického rozvoje, vyslovil názor, že současná situace se 
vyznačuje rozporem mezi globálním charakterem energetického problému a nedostatkem možnosti 
globálního řízení jeho řešení. Bylo by iluzí, že by problém bezpečnosti a životního prostředí mohl řešit 
jeden bez druhého. Trhy by se měly otevřít vzájemným investicím, které by mohly zajistit produkci 
energie při rozumných cenách a šíření nových technologií.  

Globální trh výrobců a spotřebitelů existuje, domnívá se Charib Khelil, alžírský ministr energetiky. 
Současná krize ovlivňuje každého, její příčinou jsou geopolitické problémy, finanční spekulace 
a devalvace dolaru, které ovlivňují cenu ropy. Bylo by správnější hovořit nyní o špičkové výrobě než 
o špičkové spotřebě. Importující země usilují o bezpečnost zásobování, producenti mají zájem spíše 
o bezpečnost budoucí poptávky. Má však zato, že vzájemná závislost Alžíru a Evropy vylučuje 
narušování dodávek.  
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Abdulla bin Hamad Al-Attiyah, ministr energetiky a průmyslu Kataru, zdůraznil důležitost 
bezpečnosti budoucí spotřeby. Volá po diskuzi mezi výrobci a spotřebiteli, která je základem docílení 
dohody o cenách. Výroba je ovšem velmi drahá. Katar vybudoval společně s Exxon Mobil pobřežní 
terminály v Itálii a staví tankery pro zabezpečení dodávek, ale ty jsou mimořádně drahé.  

Evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs zdůraznil potřebu silného rámce pro velké 
investice. Evropské partnerství mezi několika zeměmi EU v této oblasti by mělo podpořit rozvoj 
obchodu a vytvořit tento rámec, který by také znamenal přínos k energetické efektivnosti.  

Viktor Khristenko, ministr energetiky a průmyslu Ruska, vidí ukončení nejistoty dodávek energie 
ve všeobecném dialogu, je však obtížné nalézt jednoduché řešení.  

Sekretář pro energetiku USA Samuel W. Bodman má zato, že cíle jsou jasné: mít k disposici 
bezpečnou a čistou energii; navázal na zprávu IAE (Mezinárodní energetické agentury). Do roku 
2030 by spotřeba energie měla vzrůst o 35 % a současně 73 % poptávky se bude týkat Číny a Indie. 
Uspokojení těchto nároků bude vyžadovat velmi vysoké investice již v nejbližších letech.  

Ministr energetiky Indie Sushilkumar upozornil, že v této zemi je 600 milionů obyvatel bez přístupu 
k energii. Čistá energie musí být základní prioritou. Bezpečnost zásobování a záchrana planety 
nesmí být motivovány pouze vyhlídkou finančního prospěchu. Nikdo by neměl zůstat stranou. 
Investice do čistých technologií by měly pokračovat, ale neměly by být svěřeny pouze tržním silám.  

 

3.2.2 Pozitivní a realistický pohled na světové zásoby tekutých paliv 
Prezident Saudi Aramco Abdullah S. Jum'ah ve svém projevu pod názvem Globální zdroje ropy 

a energetická budoucnost světa: holistický pohled (Global Oil Resources and the World's Energy 
Future: A Holistic View) demonstroval, že pro nejbližší dekády má svět dostatek konvenčních 
i nekonvenčních zdrojů tekutých paliv, což je významný příspěvek energetické bilanci. Dokazoval, že 
objevování nových zdrojů má rostoucí tendenci. Má zato, že byly podceněny možnosti lidstva nalézat 
nová ložiska ropy a trend jejich objevování bude pokračovat. Nicméně je nezbytný reálný pohled na 
tyto dary přírody a realistické ocenění jejich možnosti pokrývat budoucí potřeby energie. 

Zdroje konvenčních tekutých paliv podle jeho odhadů se pohybují na úrovni 6 – 8 bil. barelů, 
zdroje nekonvenčních tekutých paliv, mezi něž počítá kondenzáty, tekutá paliva ze zdrojů plynu, 
živičné písky (tar sands), bitumeny, zvláště těžkou ropu, olejnaté břidlice, zplyňování uhlí a biopaliva, 
by mohly tvořit podobné zásoby, to je kolem 7 bil. barelů, jejich budoucnost je ovšem dosud nejasná.  

Je nutno dodat, že nekonveční ložiska se vyznačují malými nebo žádnými průzkumy; jejich 
možnosti budou záviset na komplexu faktorů, jako je pokrok technologií, účinnost zpřístupnění, 
spotřeba a poptávka, úroveň investic, ekonomika, energetická politika vlád spotřebitelských 
i produkčních zemí a ekologické úvahy.  

Možnosti biopaliv budou záviset spíše na energetické politice a počinech vlád než na tržním 
působení. Souvisí s tím i zvýšené využití hnojiv a pesticidů v produkci biopaliv a jejich 
environmentální vlivy. V tomto směru existují rozsáhlé neurčitosti a je velmi obtížné předpovědět 
jejich skutečné možnosti přispět k energetické bilanci. 

Autor věnoval značnou pozornost otázkám životního prostředí. Konstatoval, že mezi dvě 
nejúčelnější a nejméně škodlivé metody snížení ekologických vlivů energie patří zlepšování 
energetické účinnosti a vyšší úsilí, věnované výzkumu a vývoji. Lze jen uvítat příspěvek alternativních 
zdrojů jako jsou obnovitelné zdroje, jaderná energie a dokonce i uhlí, které však není použitelné 
v dopravě.  

V závěru varoval před opouštěním možností tekutých paliv.  
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3.2.3 Ruský plyn by měl hrát ústřední roli ve všeobecném růstu průmyslu 
Podle názoru viceprezidenta výkonného výboru společnosti Gazprom Alexandra Medvěděva 

ruský plyn bude hrát životně důležitou úlohu v pokrývání budoucích energetických potřeb Evropy 
i Asie. V průběhu posledních 40 let se Rusko ukázalo jako spolehlivý dodavatel zemního plynu 
Evropy a současně je také největším dodavatelem. Odhaduje, že k roku 2015 by GAZPROM mohl 
krýt 35 % potřeb Evropy. Rusko zkoumá možnost náhrady plynovodů ve střednědobém horizontu 
LNG, dlouhodobě předpokládají exportovat LNG s využitím vlastních projektů.  

 

3.2.4 Kulatý stůl – budoucnost dopravy v období redukce CO2 
Experti ze čtyř kontinentů se v rámci kulatého stolu radili, jak dosáhnout v sektoru dopravy snížení 

uhlíkatých emisí. Reprezentovali krajiny, které se nacházejí v rozdílných fázích industrializace.  

Umberto Quadrino, šéf exekutivy italské energetické společnosti Edison, potvrdil, že nejvyšší díl 
emisí CO2 připadá právě na dopravu. Experti vyjádřili názor, že z perspektivních cest je nutno 
jmenovat zvýšení podílu biopaliv vyráběných z organických materiálů jako je zrno nebo cukrová třtina 
a zvýšení účinnosti automobilů.  

Podle výkonného prezidenta Toyota Motor Corporation Masatami Takimota polovina světové 
produkce tekutých paliv pokrývá potřeby automobilismu a představuje čtvrtinu emisí CO2. Jednou 
z nezbytných cest je snížení hmotnosti vozidel. Je oprávněné navíc ve zvýšené míře spoléhat na 
využití elektřiny a vodíku pro dopravu, nebude však stačit ani růst účinnosti vozidel ani použití dalších 
druhů paliv, je nezbytné výrazně zlepšit dopravní infrastrukturu a zdokonalit dopravní toky. 

Podle Guntera Zimmermayera, staršího viceprezidenta německého výrobce dílů pro automobily 
Robert Bosch, potlačení úzkých hrdel dopravy v NSR by snížilo emise CO2 o 30 mil. tun/rok. Další 
cestou by mohlo být zvýšení podílu naftových motorů a snížení podílu vozidel starších 7 let.  

Africké země mají poněkud jiný problém, problém dostupnosti a cenové přijatelnosti, očekává se 
však, že průměrné stáří vozidel bude kolem 18 let.  

Mimořádně zajímavý se ukázal příspěvek Brazílie, pana José Sergio Gabrielli de Azevedo, 
prezidenta společnosti Brazilian Oil - Petrobras, podle něhož má země velmi dobré zkušenosti 
s využitím etanolu jako paliva pro automobily. V Brazílii již 40 % vozidel spaluje etanol. V Sao Paolo 
činí podíl etanolu v pohonných hmotách více než 50 % a není dovoleno použití čistého benzínu. Za 
nejlepší zdroj etanolu považuje cukrovou třtinu, výsledné palivo produkuje 5x méně emisí než benzín. 
Brazílie rozhodla o této taktice již v sedmdesátých letech. Použití většího podílu etanolu než 5 % již 
vyžaduje úpravu pohonných jednotek, do podílu 15 % nejsou tyto změny příliš významné.  

Řada účastníků panelu se zabývala použitím elektrických vozidel, bylo však poznamenáno, že 
jimi způsobené emise závisí na způsobu, jakým byla potřebná energie vyrobena.  

Představitel společnosti Petrobras José Sergio Gabrielli de Azevedo informoval o nedávném 
zpřístupnění ropy na pobřeží země s vydatností mezi 5 - 8 mld. barelů. Ložisko Tupi Field se nachází 
280 km od Rio de Janeiro, s těžbou se počítá od roku 2010 – 2011. 

 

3.2.5 K programu mladých: budoucnost je ve vašich rukách! 
Součástí programu mladých byl workshop k současným problémům energetiky, jehož se 

zúčastnili Chiko Testa, šéf organizační komise, Andre Caillé, předsedající Rady, a Gilberto Callera, 
předseda WEC v Itálii. Vyjádřili optimismus, že svět disponuje dostatkem energetických zdrojů 
k uspokojení nároků všech, vyžaduje však zastavit změny klimatu.  
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Bruno Lapilonne prezentoval závěry studie vývoje energetické efektivnosti, varoval před 
unáhlenými závěry projekcí budoucí spotřeby. Objevuje se řada očekávání, avšak musíme být 
realističtí! Jako nejnaléhavější se mu jeví 

– snížení finanční zranitelnosti, vyplývající z cen ropy, 

– zpomalení odlesňování, 

– vytvoření úspor v energetických investicích, zvláště v rozvojových zemích. 

Energetická efektivnost je dosažitelná ve sféře racionalizace spotřeby domácností, je to však 
oblast, která pravděpodobně narazí na potíže. Vyjádřil rovněž obavy o reálně možné úspory 
a omezenou míru návratnosti vysoce účinných elektráren. Dosud se kladné výsledky v tomto směru 
dosahují pomoci ekonomických stimulů: půjček a stimulů v daňové oblasti pro nové elektrárny, 
zvláště v rozvojových zemích.  

V 90 % zemí, v nichž se usiluje o politiku energetické efektivnosti, se o tuto oblast starají vybraná 
ministerstva, v asi 50 % zemí byly vytvořeny pro tento účel lokální nebo regionální agentury (na 600 
je jich v zemích EU).  

 

 

3.3 JEDNÁNÍ KONGRESU – STŘEDA 14. 11. 
 

3.3.1 Průlom technologií pro udržitelný rozvoj v r. 2030 
Speciální projev Jeffrey R. Immelta, prezidenta General Electric, ke Kongresu byl zaměřen na 

výzvy energetickému sektoru v zájmu zabezpečení udržitelného rozvoje. Vyšší investice do 
technologií, globální koordinace snižování nákladů a tvorba nových trhů jsou cesty, které povedou 
k uspokojení energetických potřeb do roku 2030 a snižování rozdílů mezi bohatými a chudými 
zeměmi.  

Předpokládá se, že polovinu potřeb zajistí uhlí a jaderná energie. Další výzvou je vzájemná 
závislost, přičemž dosavadní závislosti musí nahradit globální trh. Při formování dynamiky trhů budou 
mít nezastupitelnou úlohu vlády a spolupráce mezi průmyslem, politiky a nevládními organizacemi.  

 

3.3.2 Energetická účinnost a klíče k přístupu pro Japonsko, 
Velkou Británii, Indii a Itálii 

Další kulatý stůl byl zaměřen na otázku, jak docílit ekonomický růst v rozvojových zemích 
a současně zabezpečit environmentální udržitelnost. Diskuzi moderoval Roger Munnings, předseda 
„Global Energy and Natural Resources Praktice“, KPMG, Rusko. Tokio Kanoh, vrchní ředitel komise 
pro ekonomiku a průmysl horní komory japonského parlamentu, vyslovil názor, že zvyšování 
energetické účinnosti je nejrychlejší a nejlevnější cestou ke snížení emisí skleníkových plynů. Vyzval 
k následování japonského modelu úspor energií a nízké energetické spotřeby (Japonsko má ve světě 
nejnižší hodnotu energetické spotřeby na HDP).  

Indie má poněkud jiné priority (T. Shankaralingam), a to opatřit elektřinu pro 600 milionů obyvatel. 
Pozornost se věnuje souvislostem ekonomického růstu, energetické bezpečnosti a životního 
prostředí. Otázky ekologie nás rovněž zajímají, avšak důraz je nutno položit na dosažení jisté rovnosti 
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se světem. Řešení podle názoru šéfa exekutivy Světového institutu uhlí (Milton Cateling) leží ve 
využívání uhlí, které představuje levný a dosažitelný zdroj.  

Podle názoru šéfa italské organizace Technip (Nello Uceletti) nároky na investice v USA 
(požadavek na cca 240 mld. mezi roky 2006-2010 na značný počet projektů, zajišťujících poptávku po 
ropě a plynu) způsobí nedostatek lidských zdrojů.  

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (Jean Lemierre) si je vědoma, že energetická účinnost je 
z hlediska svých přínosů nezbytná, ale kromě Japonska není na pořadu agendy většiny zemí. Na 
otázku, zda je Japonsko připraveno sdílet v tomto směru své zkušenosti, bylo odpovězeno, že 
v současnosti mezi USA, Čínou, Japonskem a Indonésií probíhá v tomto směru intenzivní debata 
a spolupráce při uplatnění výsledků výzkumu a vývoje.  

Podle T. Shankaralingama je opatření nových technologií účelné, avšak tržní mechanismy a tržní 
ceny nemohou samy o sobě řešit daný problém. Jak sdílet intelektuální majetek, je problematické.  

V závěru byly vytipovány směry, v nichž je žádoucí pokrok: energetická účinnost, investice do bio-
paliv a vývoj technologií dekarbonizace. Byla vyjádřena naděje, že vlády budou věnovat této 
problematice nejméně tolik prostředků jako slov.  

 

3.3.3 Dodavatelé v situaci uspokojit poptávku a snížit emise 
Podle názoru výkonného viceprezidenta společnosti Siemens, Uriela Sharefa současnost 

disponuje všemi prostředky pro zajištění udržitelného zásobování energií a snížení škod, páchaných 
na životním prostředí. Za největší problém se považuje získání investorů pro energetiku. Příspěvek 
se soustředil na problémy zásobování v Asii. Pro asijské země je fundamentální správná struktura 
energetické bilance, zásobování levnou základní energií pomocí uhelných, jaderných a vodních 
elektráren v kombinaci s obnovitelnými zdroji a vysoce efektivními díly na plynná paliva ke 
kompenzaci fluktuací výkonu obnovitelných zdrojů. 

 

3.3.4 Cíle partnerství k vymýcení energetické chudoby Afriky 
V průběhu zasedání došlo k podpisu dohody o spolupráci mezi Světovým ekonomickým fórem 

a Světovou energetickou radou v otázkách energetické chudoby Afriky. Cílem je propojení zdrojů 
obou institucí v dané oblasti. Součástí dohody je spolupráce na projektu Energy Poverty Action (EPA) 
– Ovlivňování energetické chudoby.  

Detaily o projektu jsou k dispozici na stránkách www.weforum.org/energy a dále 
www.weforum.org/en/initiatives/EnergyPovertyAction/index.htm. 

 

3.3.5 Vyznamenání premiéra Islandu cenou 2007 IPHE 
Premiér Islandu Geir H. Hazarde byl za celoživotní úsilí o naplnění cílů projektu IPHE – 

International Partnership for the Hydrogen Economy (Mezinárodní sdružení vodíkové ekonomiky) –
odměněn cenou 2007 IPHE. 

V průběhu působení jmenovaného Island zvýšil podíl obnovitelných zdrojů na portfoliu 
energetických zdrojů na pozoruhodných 72 %, což je ve světě nejvyšší dosažená hodnota. 

Island v r. 1972 zahájil práce na programu vodíkové ekonomiky v době, kdy Geir H. Hazarde byl 
ministrem financí a pod jeho vedením země podporovala činnost inovativní společnosti Iceland New 
Energy LTD - konsorcia několika renomovaných společností.  
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Projekt IPHE byl zřízen v r. 2003 jako mezinárodní instituce, zaměřená na přechod ke globální 
vodíkové ekonomice. Partnerství zahrnuje Austrálii, Brazílii, Kanadu, Čína, Evropskou komisi, Francii, 
SRN, Island, Indii, Itálii, Japonsko, Koreu, Nový Zéland, Norsko, Ruskou federaci, Velkou Británii 
a USA. Projekt je zaměřen na mezinárodní výzkum, vývoj, demonstraci a komerční využití 
vodíkových technologii a palivových článků.  

 

 

3.4 JEDNÁNÍ KONGRESU – ČVRTEK 15. 11. 
 

3.4.1 Konat nyní a vyloučit tak budoucí škody 
Na posledním setkání u příležitosti programu mladých Bill Spence, šéf společnosti Shell CO2, 

uvítal příležitost poskytnout mladým odborníkům platformu pro vyjádření jejich názorů. Na jeho 
vystoupení navázal Robert C. Armstrong, vedoucí oddělení Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), a podtrhl význam zapojení mladých odborníků do ožehavých témat energetiky. Ve svém 
vystoupení na téma „Splnění výzev energetiky“ varoval před dalším zvýšením průměrné teploty země 
o 2 stupně do roku 2050, které by mohlo způsobit hladomor 10 milionů lidí, 35 milionů by bylo 
postiženo záplavami a 250 mil. malárií.  

 

3.4.2 Mezinárodní normy jsou klíčem podpory energetické účinnosti 
a obnovitelných zdrojů  

U příležitosti WEC bylo uspořádáno jednání o úloze mezinárodních norem, a to ve spolupráci 
s Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization - ISO) 
a Mezinárodní elektrotechnickou komisí (International Electrotechnical Commission - IEC). V rámci 
panelu, kterého se zúčastnilo 10 představitelů energetiky celého světa, byly prezentovány oblasti, 
které volají po standardizaci v nejbližším období. Mohly by akcelerovat úsilí o energetickou účinnost 
a rozvoj obnovitelných zdrojů, poskytnout měřítko pro posuzování přínosu nových investic 
v uvedených směrech.  

Paul Waide, představitel Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency - IEA), 
představil společné stanovisko (Position Paper) IEA-ISO, které bylo předmětem jednání setkání G8 
2007. Jednání iniciovalo budoucí strategické partnerství WEC, IEA, ISO a IEC.  

 

3.4.3 Silná Mezinárodní obchodní organizace (WTO) může přispět 
k projektu udržitelné energetické budoucnosti  

Ředitel Mezinárodní obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) Pascal Lamy 
naznačil, jak WTO může přispět k účelnější alokaci energetických zdrojů a ke vzniku lépe 
předvídatelných a transparentních pravidel obchodu s energií. Z jejich účinků by mohli těžit všichni 
hráči energetického sektoru importujících i exportujících zemí, obchodní organizace i spotřebitelé. 
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3.4.4 Pravidla obchodu s energií – nejlepší cesta k pohybu vpřed 
Moderátor sekce WEC, konané paralelně s Kongresem o pravidlech obchodování s energií 

Gerald Doucet, generální sekretář WEC, jako základní téma diskuse uvedl problematiku regulace 
v energetice. Každý by měl mít k dispozici energii nejúčinnějším a nejpřijatelnějším způsobem. To 
vyžaduje účinná pravidla obchodu a regulace.  

 

3.4.5 Montreal se připravuje na uvítání Světového energetického kongresu v r. 2010 
V průběhu závěrečného ceremoniálu byla symbolická pochodeň WEC předána následujícímu 

pořadateli WEC, Kanadě. Zasedání se uskuteční v Montrealu ve dnech 12. – 16. září 2010. Bude to 
po druhé, co se Kanada stane pořadatelem Kongresu. Očekává se přítomnost 3000 účastníků, 
organizační komise již zahájila svoji činnost.  

Poznámka: Závěry Kongresu uvádíme na jiném místě.  

 

 

 

4 DISKUSNÍ SEKCE  
Významnou součástí Kongresu bylo jednání v tzv. diskusních sekcích. V rámci jednotlivých témat 

sekcí byly připraveny zpravidla 4 referáty, výjimkou v tomto směru byla diskusní sekce 6, v níž byly ke 
každému tématu publikovány pouze tři referáty.  

Výběr nejdůležitějších poznatků shrneme stručnou nebo širší interpretací obsahu nejdůležitějších 
referátů v části 2 této zprávy. Souhrnný přehled referátů uvádíme v příloze samostatně spolu s jejich 
stručnou charakteristikou.  

Zaměření sekcí bylo následující:  

 

DISKUSNÍ SEKCE 1  

1.1 Politika a ekonomika udržitelné energie  

1.2 Úloha energetických trhů  

1.3 Konkurence pro podporu bezpečnosti zásobování  

1.4 Výzvy změny klimatu  

1.5 Mezinárodní dohody: rámce pro regionální spolupráci  

1.6 Vyhlídky technologií  

   

DISKUSNÍ SEKCE 2  

2.1 Regionální integrace jako činitel vzájemné závislosti 

2.2 Ropa: stále vede, ale jak dlouho? 

2.3 Otázka za 10 bilionů dolarů  

2.4 Obnovitelné zdroje pro dosažení udržitelného rozvoje energetiky 

2.5 Naše společná budoucnost v oblasti energetické účinnosti 

2.6 Technologie v sedle  



20. Světový energetický kongres - charakteristika 
 

  - 19 -  

I 

  DISKUSNÍ SEKCE 3  

3.1 Udržitelná doprava  

3.2 Oceňování energie: dosažení spravedlivé bilance  

3.3 Ropa a plyn: výzvy a příležitosti 

3.4 Náklady bezpečnosti zásobování 

3.5 Udržitelné energetické politiky  

3.6 Technologické volby: trhy a podněty 

  

 DISKUSNÍ SEKCE 4  

4.1 Technologie pro rozvojové země 

4.2 Energetická účinnost pro rozvoj a prosperitu 

4.3 Čína a Indie: definice globálních energetických priorit 

4.4 Globální environmentální hlediska z perspektivy rozvojových zemí 

4.5 Podněty pro propojování sítí 

4.6 Technologie obnovitelných zdrojů – výběr vítězů 

  

 DISKUSNÍ SEKCE 5  

5.1 Trh a jeho omezení v rozvojovém světe 

5.2 Jak definovat priority energetiky  

5.3 Sociální aspekty energetiky v rozvojových zemích 

5.4 Partnerství veřejnosti a soukromé sféry  

5.5 Vodní a jaderná energie pro ekonomický rozvoj 

5.6 Má uhlí jakékoliv alternativy? 

   

DISKUSNÍ SEKCE 6  

6.1 Geopolitika klimatických změn 

6.2 Transfer technologií: podněty a bariéry 

6.3 Rozvíjení společné environmentální vize 

6.4 Obchodování pro zelenou cestu 

6.5 Energetická účinnost – cesta vpřed 

6.6 Jaderná energie: hodí se pro budoucnost? 
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5 KULATÉ STOLY 
V průběhu Kongresu bylo uspořádáno 6 kulatých stolů formou plenárních zasedání, na nichž 

prominentní vedoucí představitelé energetiky diskutovali průřezové problémy. Diskuzi řídili moderátoři 
– žurnalisté v rozsahu, který umožňují vydané tiskové zprávy, jejichž obsah jsme uvedli 
v předchozím. Zde shrneme zaměření jednotlivých panelů.  

 

/KS 1/ VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST: MÍRA VÝZVY 

Tento kulatý stůl byl zasvěcen klíčovému problému Kongresu. V minulosti byl pojem „vzájemná 
závislost“ chápán jako problém bezpečnosti, a to bezpečnost zásobování pro země, spotřebovávající 
energii; bezpečnost byla přitom chápána ve fyzikálním i ekonomickém pojetí.  

Dnešní situace je rozdílná, pojetí se stalo širší a zahrnuje hlediska geopolitická, ekonomická, 
sociální i ekologická. Kulatý stůl projednával problémy budoucí disponibility paliv, scénáře 
zásobování, spotřebu energie, trhy a ceny a související politické důsledky. Osvětlila se globální 
povaha energetického sektoru, a to s cílem poukázat na rostoucí energetickou vzájemnou závislost 
zemí a regionů a celosvětové důsledky událostí a příhod na kterémkoliv z významných energetických 
trhů. Byly odvozeny od dlouhodobých scénářů energetické politiky do roku 2050 a odpovídajících 
výzev. Očekávaný 50% růst spotřeby primární energie bude mít zásadní (kritické) důsledky pro 
ekonomickou i ekologickou situaci světa.  

 

/KS 2/ KDO UHRADÍ ÚČET? INVESTICE, FINANCE A RIZIKA NA ENERGETICKÉM TRHU 

Kulatý stůl se soustředil na investice do infrastruktury energetiky. To zahrnuje naléhavé otázky, 
jako je potřeba zajištění adekvátních finančních toků pro rozvoj energetických paliv. Celková suma 
potřebných financí (16 bilionů USD k roku 2030) vypadá impozantně, ale nemusí být nemožné ji 
vytvořit s ohledem na celkové objemy kapitálových trhů. Problémem je spíše, jak dosáhnout 
atraktivnosti investic do energetiky. Jsou tu dva hlavní pohledy: čas a místo, investice musí být 
k dispozici ve správném čase na správném místě. Zvláštní důraz byl položen na schopnost či 
neschopnost některých zemí připravit naléhavě nutný investiční kapitál, zvláště když nejdůležitější 
prostředky budou vyžadovat země s obtížným investičním prostředím. Zkoumala se distribuce rizik 
a užitku mezi hráče na trhu a specifická úloha vlád a multilaterálních institucí z obchodního hlediska. 

 

/KS 3/ BUDOUCNOST DOPRAVY  

Mobilita se stala v současnosti základním problémem energetiky, společnosti a životního 
prostředí a její důležitost nadále roste. Automobilový průmysl očekává v nejbližších letech významný 
růst spotřeby, způsobený rozvojem motorizmu v zemích s rozsáhlou populací a tím, že v zemích 
OECD se udržuje tendence vlastnictví několika automobilů pro jednu osobu. Technologický rozvoj, 
hybridní a další nekonvenční pohony i nové generace pohonných jednotek povedou ke zcela 
rozdílnému vývoji. Exponenciálně rostoucí letecká doprava zesílená příchodem nízkonákladových 
společností se stává základní záležitostí jak ve vztahu k nárokům na energii, tak i k ekologii. 
Globalizace, relokace průmyslu do nových geografických oblastí a celosvětový ekonomický růst 
významně urychlí růst toků obchodu a produktů a související růst sektoru vodní a vzdušné dopravy. 
Výhled rovněž komplikuje rapidní urbanizace některých významných rozvojových zemí, která vede 
k nepřijatelné úrovni ve velkých městech a ovlivňuje kvalitu života i zdraví občanů. Kulatý stůl se 
rovněž zabýval přínosy, které nabízí mobilita a její kladný vliv na ekonomický a sociální rozvoj.  
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/KS 4/ ASIJŠTÍ GIGANTI: VŮDCI, NÁSLEDOVNÍCI A „SKOKANI“  

Význam objevujících se asijských gigantů je mimo pochybnost, pokládá se za široce 
akceptovanou skutečnost. Ústředním tématem diskuse byl vliv rozhodování těchto velkých zemí na 
globální trhy, zejména diverzifikace jejich energetických zdrojů. Asijské státy jsou rovněž aktivní 
v ropném sektoru a dalších energetických odvětvích po celém světě.  

 

/KS 5/ ENERGIE PRO ROZVOJ 

Opatření komerční energie pro 1,6 mld. lidí ve světě, kteří k ní přístup nemají, je významnou 
výzvou energetiky. Žádný sociální pokrok není možný bez energie. Průmysl, vlády, mezinárodní 
organizace a další významní činitelé by měli stanovit ambicióznější cíle pro vymýcení chudoby 
a nedostatku. Energie je hnací sílou rozvoje a uspokojení základních potřeb celého lidstva je pouze 
první krok. Přijetí odpovídajících politických opatření a strategií je nezbytné a trhy musejí fungovat 
bezchybně. Všichni významní činitelé musí brát v úvahu potenciální rozvoj nových trhů, a to 
s přihlédnutím ke specifice místního průmyslu.  

 

/KS 6/ KLIMATICKÉ ZMĚNY: SVĚT SKROMNĚJŠÍ NA UHLÍ  

Tento kulatý stůl byl věnován současnému a budoucímu rámci problematiky klimatických změn. 
Pozornost byla rovněž soustředěna na technologický rozvoj a nové postoje veřejnosti k variantám 
energetického zásobování jako: jaderná energie, velkorozměrová vodní energie, obnovitelné zdroje, 
čisté uhelné technologie (např. jímání a uložení uhlíku a zplyňování uhlí) a energetická účinnost. 
Několik dnů před Kongresem byla uveřejněna zpráva „The 4th IPCC Assessment Report“ a budou tak 
k dispozici dva roky zkušeností z obchodování emisemi v Evropě a s projekty CDM. Zhruba ve dnech 
konání Kongresu rovněž odstartovalo první období závazků z Kyota.  

Poznámka: IPCC – mezinárodní panel klimatických změn, CDM – mechanismus čistého rozvoje 
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6 SEKCE WEC A SPECIÁLNÍ ZASEDÁNÍ 
Paralelně s jednáním Kongresu probíhalo jednání tzv. sekcí WEC. Tato zasedání nebyla 

v pravém slova smyslu zasedáními Kongresu, avšak probíhaly paralelně s diskuzními sekcemi. 
K jednotlivým tématům, jejichž výčet uvádíme níže, nejsou tč. publikovány žádné informace. Pro 
přehled uvádíme názvy jednotlivých projednávaných témat.  

• Komise WEC pro čistší palivové systémy (WEC Committee on Cleaner Fossil Fuel 
Systems (CFFS) – Fosilní paliva vedoucí k revoluci čistých energií 

• Studie WEC: Efektivní energetické politiky ve vztahu ke klimatu: budou působit?  

• Mezinárodní standardy ISO/IEC/WEC pro vývoj a podporu energetické efektivnosti 
a obnovitelných zdrojů 

• Komise WEC pro vlastnosti elektráren: Ekonomické a environmentální přínosy – 
zlepšování pohotovosti napomůže dosažení obou požadavků 

• Zajištění integrity trhu 

• Investice do elektroenergetiky ve světě s omezováním uhlíkatých látek 

• Komise WEC pro politiku energetické účinnosti a její ukazatele: velká očekávání 

• Aktivity energetického sektoru v Rusku 

• Regionální pracovní program WEC – Regionální studie a projekty 

• Studie WEC: Energetické scénáře do roku 2050 

• Pravidla obchodování energií 

• Globální řízení – klíč k udržitelné budoucnosti energetiky (závěry Kongresu) 
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7 ZÁVĚREČNÝ DEN KONGRESU - ŘÍM 15. 11. 2007 

7.1 PROJEV PIERRE GADONNEIXE, PŘEDSEDY WEC 
 

Dámy a pánové,  

jsem velmi rád, že k Vám mohu poprvé promluvit jako předseda Světové energetické rady, 
z funkce, kterou jsem převzal po našem příteli André Caillé, jehož práce si velmi vážím.  

Jak bylo zdůrazněno na našem hodnotícím setkání, práce, která byla za poslední čtyři dny 
vykonána ve vztahu k vzájemné energetické závislosti, je velice plodná. Na závěr našeho setkání 
bych si rád povšimnul nové výzvy, kterou nositelé Nobelovy ceny míru za rok 2007 nazývají „skutečný 
stav nouze“ naší planety. Je to výzva, která se dotýká odvětví energetiky přímo a bezprostředně.  

Světové společenství se stále více obává, že ten druh růstu, na který jsme dosud spoléhali, není 
udržitelný, protože porušuje ekosystém a vyvolává změny klimatu. Ani zřeknutí se růstu není na 
místě, protože by to zvyšovalo globální nerovnost. Jelikož je v sázce naše společná budoucnost, není 
na místě být dogmatiky: naším dnešním cílem je zaměřit se na odpovědný růst, což je paradigma 
růstu, které kombinuje ekonomický rozvoj, ochranu klimatu a omezení globální nerovnosti. A tak jsme 
všichni z nás voláni k tomu, abychom změnili cesty našeho konání a našeho bytí. Je to globální téma 
zahrnující veškeré soukromé a veřejné instituce, vlády, podniky a samozřejmě i jednotlivce. Musíme 
myslet na naše děti a vnoučata. Co o nás řeknou? Já například nechci slyšet: “Věděl jsi to, ale nic jsi 
neudělal.” 

Jakožto vedoucí činitelé máme jistě hlavní odpovědnost. Pokud energetický sektor nebude nic 
dělat, kdo potom? Otázkou je, jak se postavíme k výzvě současné doby, která zahrnuje ochranu 
klimatu, ekonomický růst a solidaritu.  

 

Odpověď leží, domnívám se, v podporování nových cest myšlení a jednání na třech úrovních:  

1. Investování, a to moudré investování do vhodných energetických technologií.  

2. Vypracování patřičné energetické politiky.  

3. Propagování a rozšiřování všech užitečných a vhodných forem mezinárodní spolupráce.  

 

Dovolte mně, abych se o všech krátce zmínil.  

1. Musíme využít výhod masivních investic do energie. Globální ekonomický růst v minulých 
letech převýšil očekávání. Výsledkem je, že otázky dodávky energie – dosažitelnosti 
energie – nabyly zásadní důležitosti, a to větší než kdykoliv dříve. Skutečnost, že se cena 
ropy rychle blíží ke $100 za barel, je toho ilustrací.  

Růst je obzvláště urychlován dynamikou rozvoje, příchodem takových obrů jako jsou 
Čína, Indie a Brazílie a rovněž států jihovýchodní Asie a dalších. Afrika se také ubírá 
kupředu a jistě nás překvapí. Rovněž Latinská Amerika se rozvíjí, a to v některých 
případech velmi rychle.  

Všechny tyto země musí investovat do dodávky a infrastruktury, aby svůj rozvoj udržely. 
Průmyslové země zároveň potřebují nahradit množství stárnoucích zařízení postavených 
krátce po 2. světové válce koncipované pro období nedostatku investičních prostředků.  
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Investovat znamená rozhodnout se  

Jsme postaveni před historickou příležitost nasměrovat tyto masivní investice takovým 
způsobem, abychom omezili emise uhlíku. Všichni víme, že pokud dnes neuděláme nic, 
přijde nás to v budoucnosti velmi draho.   

 

Vyspělé technologie jsou již k dispozici jak ve výrobě, tak i ve spotřebě  

Na straně spotřeby jsou prostředky na ochranu přírody. Např. v domácnostech lze 
používat vyspělou regulaci a izolace, pasivní solární prvky, solární ohřívání vody a tepelná 
čerpadla s vysokou účinností.  

V dopravě a zvláště v městských centrech existují velmi účinné alternativní prostředky 
jako lehké železnice a elektrická osobní přeprava.  

V průmyslovém sektoru známe technologie jako je indukční ohřev pro procesy, při kterých 
se ohřívá pouze materiál a nikoliv celá dílna.  

Dlouhodobě budeme potřebovat investice do vysoce kvalitních budov nedevastujících 
životní prostředí, konstrukcí s nulovými emisemi uhlíku a výzkum cílený na nové, čistší 
a mnohem účinnější řešení dopravy.  

Na straně dodávky jsou tato řešení: vyspělé a konkurenceschopné technologie, mezi nimi 
velká zařízení na biomasu, hydroelektrárny, jádro, větrná energie a nadkritické uhelné 
elektrárny, kombinované plynové cykly a nová generace biopaliv. Ve vzdálenější 
budoucnosti budeme také potřebovat investovat do vývoje jaderných elektráren čtvrté 
generace, zachycování uhlíku a jeho ukládání při využívání energie z fosilních paliv, 
účinnější fotovoltaické systémy, akumulaci elektrické energie a palivové články.  

Musím výslovně zdůraznit, že některé rozhodující a konkurenceschopné technologie již 
existují. Je na pracovnících průmyslu jako jsme my, abychom je propagovali a rozvíjeli. 
Otázka proto nestojí: “máme prostředky abychom uspěli?” ale spíš “co chceme dělat a co 
si vybereme?” 

 

2. Jinými slovy, zásadní důležitost má formulování a implementace energetické politiky. 
To je to, co podtrhuje dimenzi zainteresovanosti vlád v naší studii Scénář pro r. 2050.  

 

Ideologické rozdělení mezi vládou a trhem je minulostí  

Diskuze o energetické politice by neměla být nepřátelská k ideologickým záležitostem. Ze 
zkušeností víme, že nevázaný ekonomický liberalismus podporuje rozvoj, ale ohrožuje 
klima a může zvyšovat nerovnost. Ale také víme, že byrokratické intervence jsou často 
paralyzující.  

Musíme se držet při zemi, v realitě. A realitou je, že nesmíme odmítat ani trh ani vládu, ale 
spíš musíme mezi nimi nastavit správnou rovnováhu.  

Jak naše studie ukazuje, vláda je zapotřebí ve všech oblastech, ale v různých formách. 
Vláda by neměla rezignovat na svoji odpovědnost, ale také by neměla nadměrně 
intervenovat. Vláda by se spíš měla zabývat novými cestami, které odrážejí vývoj 
očekávání jejich občanů.  
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Energetická politika by měla formovat naše volby  

Spotřebitelé musí být více informováni o tom, co je v sázce, aby se tak pomohlo k jejich 
každodennímu rozhodování. Musí hrát aktivnější roli ve výběru designu svých domů 
a v organizaci okolí a měst.  

Nevládní organizace by měly být zahrnuty do rozhodovacího procesu a povolány ke 
skutečné a odpovědné participaci. 

Orientace se musí zaměřit na spotřebu, vytvořit standardy a pobídky zvláště tam, kde se 
jedná o bydlení a dopravu.  

Musí být podporována dodávka energie, která produkuje nižší emise uhlíku.  

Víme, že velké přehrady, větrné farmy, jaderné elektrárny a terminály zemního plynu je 
třeba spojit s regulační infrastrukturou, která přináší pobídky a chrání populaci.  

Také víme, že ceny energie pro tyto zdroje musí přesně odrážet investiční náklady 
a hodnotu uhlíku. Nezaplatit cenu znamená přenášet dluh na další generace se značným 
úrokem.  

Není třeba zdůrazňovat, že pokud nechceme vytvořit ještě větší nerovnováhu pro 
nejzranitelnější populaci, měli bychom zároveň zavést specifické podpůrné mechanismy.  

Energetická politika by měla být navržena pro udržitelnou budoucnost  

Energetická politika by měla vytvořit rámec pro podporu výzkumu a vývoje v energetice 
zvláště s ohledem na technologie, které budou připraveny v druhé polovině 21. století. 
V tomto ohledu je důležitým nástrojem realizace partnerství veřejného a privátního 
sektoru.  

Přijatelnost infrastruktury vyžaduje politické závazky  

Veřejné blaho je první a nejpřednější odpovědností státních i místních úřadů, které jsou 
nejvíc ve styku s názory veřejnosti a tím mají i nejlepší pozici k vysvětlení technologických 
možností. To je to, co je v sázce, mluvíme-li o “přijatelnosti”.  

Efektivní energetická politika nemůže být založena na utopistických idejích  

Zbavme se mýtu, že existuje jedna technologie nebo organizační řešení, které vyřeší 
veškeré problémy. Univerzální lék neexistuje. Každá země, každý region mají svou 
specifickou charakteristiku. Větrné elektrárny, které pracují dobře na jednom místě, 
nemusí být účinné jinde. Žádné idoly a žádná tabu: kdo si může činit nárok na řešení 
udržitelného rozvoje idealizováním marginálních zdrojů, nedotažených technologií, nebo 
démonizováním velkých vodních elektráren, jaderných zdrojů nebo využití nafty?  

My, průmyslníci, máme odpovědnost pomoci státním úřadům identifikovat realistické 
možnosti, které mají k dispozici.   

 

3. Proto jsem přesvědčen, že klíčem pro budoucnost je spolupráce  

 

Spolupráce mezi politickými a průmyslovými subjekty je nezbytná  

Jako průmyslníci máme povinnost pomoci v procesu veřejného rozhodování. Je na nás, 
abychom rozptýlili mýty. Je na nás, abychom identifikovali nízkouhlíkové technologie, 
které se nejlépe hodí pro danou situaci. Na nás je, abychom řekli, jak přizpůsobit struktury 
realitě změny klimatu.  
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Budoucnost závisí na spolupráci mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi  

To je smysl toho, řekneme-li “dosažitelnost”.  

Rozvoj čistých mechanismů prokázal svoji oprávněnost. Podporujme je, ale bez vyloučení 
nejrobustnějších a vyspělých technologií, jako jsou velké hydroelektrárny. Vezměme 
v potaz místní realitu a poskytněme nejméně vyvinutým zemím technologie, které se jim 
nejlépe hodí, aniž bychom cokoliv vylučovali.  

 

Budoucnost závisí na spolupráci mezi výrobci a spotřebiteli  

Země produkující energii a země, které jsou spotřebiteli, mají stejné zájmy. Je třeba 
vnímat věci z dlouhodobého hlediska. Jsou partnery ve společném úsilí zajistit, aby 
investice výrobců měly návratnost a aby spotřebitelé platili rozumné ceny.  

Spotřebitelské země se musí vyvarovat divoké konkurence uzavřené dodávky energie, 
protože by to mělo katastrofální důsledky pro všechny zúčastněné. Jakožto účastníci 
mezinárodního systému musí nadále vyvíjet mezinárodní pravidla a spoléhat se na 
multilaterální organizace. Musíme pracovat společně a zajistit, aby také nové 
spotřebitelské země jako je Indie a Čína našly v systému místo.  

 

Budoucnost také závisí na kvalitě globální spolupráce při ochraně klimatu, při 
zohlednění potřeb rozvojových zemí  

A zde se opět musíme zbavit hotových ideologií a řešení. Nejsme všichni na stejné 
startovní čáře. Nové země musí mít možnost rychlého uzavření alespoň části mezery, 
která se historicky vyvinula.  

Ustanovme mezinárodní pravidla obchodu, která to zohlední, a přitom pomozme snížit 
emise CO2.  

Jednou myšlenkou z období po Kyotu je vymyslet model kombinující zaměření na cíle pro 
průmyslové země a na prostředky pro rozvojové země.  

Musíme pomoci novým zemím poskočit v technologických fázích, např. přeskočit fázi 
plýtvání. Je odpovědností průmyslových zemí předat vyspělé, nízkouhlíkové technologie, 
které jsou přizpůsobeny pro situaci rozvojových zemí. Tyto země musí být rovněž aktivně 
zapojeny ve výzkumu technologií budoucnosti.  

 

Posledním klíčem k udržitelné budoucnosti je spolupráce mezi podniky různých 
sektorů  

Jak můžeme navrhnout dopravní systémy budoucnosti bez zahrnutí výrobců tohoto 
sektoru, energetických podniků a urbanistů? 

Domy budoucnosti si nelze představit, nebudou-li architekti a energetici úzce 
spolupracovat. Budou výsledkem spolupráce mezi energetikou, architekty, stavaři 
a urbanisty.  

Potřebujeme spolupráci napříč různými sektory a různými obory.  

Jsem rovněž přesvědčen, že musíme rozšířit okruh lidí, kteří participují na rozhodování, 
nespoléhat se už jen výlučně na odborníky, ale mezi jinými přizvat do procesu i zástupce 
místní populace, zvolené činitele a nevládní organizace.  
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Závěrem: Abychom řešili problematiku změny klimatu, potřebujeme “znovu nalézt 
energetickou budoucnost”, jak to řekl předseda IPCC Dr. Pachauri, jeden z nositelů 
Nobelovy ceny míru za tento rok. Znovunalezení znamená:  

• realizovat pokrok změnou našeho přístupu, 

• vystoupit z naší pohodlné pozice a přizvat činitele z oblastí mimo náš obor, 

• přijmout nepohodlí, které změna přináší. 

To znamená přijmout na palubu nové hráče, veřejnost i soukromý sektor, občanskou 
společnost i nevládní organizace.  

Znamená to pracovat společně – tím myslím naslouchat jeden druhému, respektovat 
jeden druhého, naučit se zřídit společnou platformu a sdílet společný jazyk. WEC má 
klíčovou roli, kterou v tom všem může sehrát. Díky zástupcům z různých energetických 
odvětví a zemí je impozantní platformou idejí. Naše práce je založena na realitě z praxe. 
Naše technické programy a regionální akční plány mohou pomoci iniciovat okamžité akce. 
Naše globální studie mohou formovat veřejnou politiku a vytvořit vize pro budoucnost, 
které jsou založené na třech cílech: rovnost, rozvoj, klima.  

Rád bych zdůraznil, že pro ještě větší efektivitu se potřebujeme zaměřit na dvě oblasti:  

• Musíme zajistit lepší komunikaci, aby se naše studie dostaly k širšímu publiku.  

• Cítím, že naše práce bude plodnější, pokud zahrneme ty, na které přímo dopadají 
záležitosti, které řešíme.  

To je otevřený přístup, který – jak doufám – můžeme společně pěstovat a přitom mít na mysli 
jeden cíl: zajistit, aby WEC hrála aktivní a uznávanou roli v budování udržitelného světa, ve kterém 
můžeme všichni dnes i zítra žít.  

 

  

7.2 ZÁVĚRY KONGRESU 
Dosažení udržitelné budoucnosti energetiky bude vyžadovat nebývalou úroveň globální 

součinnosti mezi průmyslem (energetikou) a vládami a hlubší integraci regionálních a mezinárodních 
energetických trhů – bylo prohlášeno v závěrech 20. WEC.  

Tři roky, které povedou k 21. kongresu v Montrealu, rozhodnou u budoucích 30 letech světové 
energetiky. Aby se podpořila vysoká úroveň kooperace v těchto kritických letech, WEC rozšiřuje svůj 
rámcový mandát, který bude zaměřen na tři nejvýznamnější výzvy udržitelnosti: vymýcení 
energetické chudoby, nastavení globální hodnoty „uhlíku“ a vybudování globálních pravidel obchodu 
a investic v energetice v rámci rostoucí nacionalizace energetiky. 

V zájmu těchto rozhodnutí všeobecný mandát WEC bude zahrnovat následující odpovědnosti: 

• Globální rámec omezení emisí skleníkových plynů po roce 2010, který zajistí stabilní ceny 
„uhlíkatých látek“.  

• Všeobecná pravidla obchodu a investic v energetice, zajišťující realistickou návratnost.  

• Širší zapojení vlád a širší partnerství mezi veřejností a soukromou sférou s cílem 
respektovat rostoucí vzájemnou globální závislost. To je klíčová strategie k vymýcení 
energetické chudoby. 
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Vyšší vstupy ze strany průmyslu povedou k efektivnější energetické politice vlád a maximalizaci 
investičních pobídek v dlouhodobém měřítku. Zdvojnásobení objemu zásobování energií do roku 
2050 povede k nižší energetické intenzitě, aniž by se zvýšily emise uhlíkatých látek. 

„WEC je optimistická v názoru, že „třetí energetická revoluce“ je uskutečnitelná, pokud se budou 
důrazně sledovat všechny energetické možnosti“, uvedl André Caillé, odcházející předseda WEC. 
„Energetika má k dispozici všechny nejmodernější poznatky pro rozvíjení technologií fosilních paliv, 
jaderné energie, velké vodní energie a obnovitelných zdrojů, které jsou slučitelné s rozvojem bez 
změn klimatu.“ 

WEC předpokládá, že fosilní paliva zůstanou pro následující generace rozhodující složkou 
energetického zásobování, avšak k dosažení čistších a alternativních forem energie a vyšší účinnosti 
je nezbytný vyšší podíl výdajů na výzkum a vývoj nových technologií. Úspory energie se musí stát 
vysokou prioritou pro budoucí bezpečnost energetiky.  

„Římský kongres oživil diskusi o italské energetické politice a upozornil na potřebu otevřít 
veřejnou debatu o úloze jaderné energie,“ uvedl Chico Testa, místopředseda kongresu WEC.  

Jaderná energie bude významnou a rostoucí složkou struktury energetického zásobování. 
Všeobecná redukce emisí bude vyžadovat soustředit se na dopravu, včetně všeobecného rozvoje 
biopaliv.  

„Našim cílem by mělo být zaměření na stále odpovědnější ekonomický rozvoj, ochranu klimatu 
a redukci globálních nerovností. Měli bychom v tomto směru konat rozhodně a při zapojení vlád, 
společností i jednotlivců. „WEC je s ohledem na svůj světový charakter ideální organizací pro 
soustředění všech rozhodujících činitelů, což je důležité pro zpracování konkrétních řešení již dnes.“ 
– uvedl Pierre Gadonneix, předseda Světové energetické rady (EdF, Francie).  

 

 

8 DEKLARACE MLADÝCH: 
PROHLÁŠENÍ MLADÝCH DELEGÁTŮ WEC 

 

Část první: 

Jménem mladých delegátů chceme vyjádřit naše potěšení a poděkování Světové energetické 
radě, že nám dala možnost zúčastnit se. Je to příležitost, která přináší stejné množství cti 
a odpovědnosti.  

Je to čest, protože reprezentujeme více než 200 delegátů, kteří se účastnili programu mladých 
20. světového energetického kongresu a kteří na něm velice tvrdě pracovali.  

Je to odpovědnost, protože musíme přesně vyjádřit nejenom jejich zájmy, ale zájmy všech 
mladých lidí světa, týkající se globální výzvy k poskytnutí bezpečné energie, kterou si budou moci 
dovolit všichni lidé na světě, a to udržitelným způsobem.  

Ano, je pravdou, že žijeme ve vzájemně závislém světě. Ve světě, kde třepot motýlích křídel 
probudí vítr a kde kroky lva vytváří duny na horizontu. Kde kámen hozený do vody může vytvořit na 
druhé straně zeměkoule vysoké vlny.  

Ale tato vzájemná závislost nevyvolává jen pozitivní asociace. Chápeme, že žijeme ve světě 
protikladů, kde jsou klimatické změny již celosvětově cítit.  

Je třeba přinést pokrok, aby se tento potenciálně katastrofický proces zvrátil. Stejná energie, která 
přináší dobro miliardám lidí, byla hlavním důvodem zvyšujícího se počtu politických konfrontací 
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a destruktivních válek, ve kterých se energie vyplýtvala a užila neefektivně jedněmi, zatímco druzí 
k ní neměli vůbec žádný přístup.  

Energie není nepřítelem, energie je klíčem k ekonomickému růstu a sociálnímu rozvoji všech lidí 
světa. Majíce všechno toto na mysli, představíme Vám program akcí, které zahrnují hlavní 
zúčastněné – mezinárodní organizace, vlády, energetické společnosti, místní komunity i nás jako 
jednotlivce.  

Část druhá: 

Podle našeho mínění leží klíč k řešení energetických problémů ve vytvoření nové energetické 
kultury založené na odpovědnosti za budoucnost energetiky, na které se budeme podílet všichni a na 
porozumění, že energie není zbraň, ale nástroj globálního rozvoje.  

Za účelem vizualizace takovéto energetické revoluce můžeme uvažovat o pěti hlavních hnacích 
mechanismech.  

 

1. Lepší využití fosilních paliv a také omezení jejich vlivu na životní prostředí.  

Hlavní odpovědnost za to leží na energetických společnostech, které žádáme, aby 
investovaly dále do výzkumu a vývoje zaměřeného na maximalizaci užitku z ropy a plynu, 
omezení emisí uhlíku a zvýšení výroby nejčistšího fosilního paliva, zemního plynu, pomocí 
nových technologií.  

Tyto akce také vyžadují aktivní podporu vlád pomocí selektivních dotací nejlepších 
výzkumných a vývojových projektů a zavedení pobídkového systému a politiky na 
povzbuzení investic. 

2. Druhým důležitým hnacím mechanismem je rozvoj alternativních energetických zdrojů 
v globálním měřítku. Toto odvětví rovněž vyžaduje výzkum a investice, ale významné úsilí 
je zapotřebí i od mezinárodních organizací, aby nastavily cíle pro zvýšení podílu 
alternativních zdrojů šitých na míru a kapacitu jednotlivých oblastí.  

Také doporučujeme expanzi systému obchodování s emisemi uhlíků, aby se odměnily 
podniky a vlády, které provedou příslušná opatření.  

3. Třetím hnacím mechanismem je zvýšení energetické účinnosti.  

Zde je zapotřebí změnit kulturu a zainteresovat jednotlivce k přijetí odpovědnost za nový 
životní styl, kde bude minimalizován odpad a účinnost bude středem pozornosti.  

Existuje mnoho možností realizace, aniž by se omezila kvalita života. Např. použitím 
vysoce účinných ohřívačů vody a kompaktních zářivkových svítidel, vyloučením spotřeby 
v pohotovostním režimu, omezením použití elektřiny ve špičce, zavedením aut s vysokou 
palivovou účinností.  

Výzvou pro vlády je vytvořit dobré prostředí pro podniky a jednotlivce zavedením pobídek 
pro účinná opatření a propagací úspor energie jako účinného nástroje proti změnám 
klimatu.  

4. Dalším hnacím mechanismem jsou transfer technologie a znalostí a vyšší investice 
v rozvojových zemích.  

Vlády v rozvinutých zemích by měly podporovat transfer moderních technologií za účelem 
rozšíření ekonomického a environmentálního přínosu po celém světě.  
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Zároveň by vlády rozvojových zemí měly přijmout vhodná regulační opatření a zajistit 
transparentnost investic za účelem jejich podpory. 

Podniky mají odpovědnost za dlouhodobý místní přínos a rozvoj vzdělanosti v zemích, 
ve kterých investují.  

5. Jako poslední uvádíme vysokou politickou zainteresovanost v problematice energetiky. 
Angažovanost mezinárodních organizací a vlád je zásadně důležitá pro dosažení 
vytčeného. Ti první mohou podporovat standardizovanou energetickou politiku, např. 
omezení emisí a orientaci na kvalitu paliva a zajistit participaci vlád. Co víc, měly by 
kooperovat i mezi sebou, aby vzbudily pozornost veřejnosti pro problematiku energetiky 
a zajistily maximální průhlednost energetických investic po celém světě. 

 

Část třetí: 

Zbývá poslední otázka: “Kdy máme začít provádět všechny tyto úkoly”? 

Odpověď zní: Čas je “nyní”. 

Naší první akcí, jakožto budoucích představitelů v oblasti energetiky, je naléhat na WEC, aby 
přijal mladou komunitu za další součást své globální sítě.  

Tato síť by zasahovala dále než jen do programu mladých, upevnila by následnou spolupráci, 
sjednotila mladé profesionály po celém světě a dala jim příležitost participovat na speciálním 
vzdělávání a mezinárodních programech.  

Také bychom rádi Světové energetické radě navrhli, aby rozšířila své cíle, které jsou 
v současnosti označeny jako “3 A” Accessibility, Availability a Acceptability (přístupnost, dosažitelnost 
a přijatelnost). 

Zaměřují se většinou na definici, jak by měla vypadat dodávka energie, ale nezajišťují 
odpovědnost spotřebitelů a výrobců. Je proto třeba dalšího “A”: Accountability (odpovědnost). 

Všechny zúčastněné strany, jak na straně dodávky, tak na straně spotřeby, by se měly chovat 
odpovědně a měly by být také volány k odpovědnosti za své skutky.  

Budoucnost, které stojíme tváří v tvář, je možná. Je v našich rukou, staňme se všichni součástí té 
změny, kterou chceme ve světě vidět.  
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9 VÝZNAMNÉ PUBLIKACE WEC 
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/1/ Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050. WEC, London, 2007. ISBN: 0-946121-
29-X. 
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ENERGETIKA A ZMĚNY KLIMATU 

/2/ Energy and Climate Change. WEC, London, 2007. ISBN: 0-946121-24-9. 

http://www.worldenergy.org/publications/124.asp  

Zkrácené znění lze najít pod  

http://www.worldenergy.ch/index.cfm?fuseaction=show&path=1-297-334.htm  

 

PŘEHLED ENERGETICKÝCH ZDROJŮ 

/3/ 2007 Survey of Energy Resources. WEC, London, 2007. ISBN: 0-946121-26-5. 

http://www.worldenergy.org/publications/survey_of_energy_resources_2007/default.asp  

 

BUDOUCNOST JADERNÉ ENERGIE V EVROPĚ 

/4/ The Role of Nuclear Power in Europe. WEC, London, 2007. ISBN 0-946121-23-0. 

http://www.worldenergy.org/publications/309.asp  

 

CHOVÁNÍ ELEKTRÁREN: MANAGEMENT ZMĚN 

/5/ Performance of Generating Plant. Managing the Changes. WEC, London, 2007. ISBN: 0-
946121-31-1. 

http://www.worldenergy.org/publications/1071.asp  

 

TECHNOLOGIE DOPRAVY A SCÉNÁŘE 

/6/ Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050. WEC, London, 2007. ISBN: 0-946121-
28-1. 

http://www.worldenergy.org/publications/809.asp  

 

POLITIKA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 

/7/ Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation. WEC, London, 2007. 
ISBN: 0-946121-30-3. Publikováno v lednu 2008. 

http://www.worldenergy.org/publications/1070.asp  

 

ČISTŠÍ FOSILNÍ PALIVA 

/8/ Carbon Capture and Storage a WEC «Interim Balance». 
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Studie dosud není k dispozici, informace k problematice lze najít na adrese: 

http://www.worldenergy.org/work_programme/technical_programme/cleaner_fossil_fuels_systems/def
ault.asp  

 

SNÍŽENÍ ZRANITELNOSTI EVROPY 

/9/ The Vulnerability of Europe and its Economy to Energy Crisis. 

Publikováno v lednu 2008. Viz: 

http://www.worldenergy.org/work_programme/regional_programme/europe/energy_security_in_europ
e/default.asp 
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VÝBĚR INFORMACÍ Z REFERÁTŮ KONGRESU 
 

 
1 VÝHLEDY SVĚTOVÉ ENERGETIKY 

 

1.1 VÝHLEDY SVĚTOVÉ ENERGETIKY - DO ROKU 2050: 
ALTERNATIVY ENERGETICKÉ POLITIKY 
(WORLD ENERGY OUTLOOK - 2050: POLICY OPTIONS) 

Diskusní sekce 1.1 

Salman Saif Ghouri 

 

Historické trendy, rozložení a projekce regionální spotřeby energie do roku 2050. Opatření 
energetické politiky, zajišťující disponibilitu potřebných zdrojů. Jak mobilizovat potřebné investice 
v zemích produkujících i spotřebovávajících energii. Opatření, která nevyžadují kompromisy v oblasti 
ekonomického růstu, produktivity a kvality života. 

 

1.1.1 Úvod 
Růst ekonomických aktivit byl vždy spojen s růstem užití energie. Významným rysem průmyslové 

revoluce byl bezprecedentní růst produktivity, spojený s užitím rostoucích objemů energie. Vývoj 
v jednotlivých zemích však byl výrazně rozdílný. Jaká bude budoucí úloha energie pro ekonomický 
růst, co jsou základní hnací momenty a omezující činitelé dalšího rozvoje? 

Budoucí rozvoj spotřeby bude motivován rostoucími potřebami populace, všeobecným 
ekonomickým rozvojem, dostupností zdrojů, skladbou užité energie a efektivitou dnešních 
i budoucích energetických technologií. Trajektorie rozvoje ovlivní úloha obnovitelných zdrojů (OZ) 
a rovněž technologie mohou sehrát významnou roli: zbrzdit akceleraci spotřeby, ovlivňovat náklady 
a snižovat zatížení životního prostředí.  

 

1.1.2 Nerovnoměrné schéma rozdělení 
V současné době z 6,3 mld. současné populace 2 miliardy lidí jsou bez přístupu k energii, další 

miliarda k ní má omezený přístup. Lze předpokládat, že nejbližších 20-50 let přinese v tomto směru 
významné změny, především v rozvojovém světě.  

Práce má tři cíle: analyzovat dosavadní vývoj, odhadnout potřeby budoucích 50 let a doporučit 
nezbytná opatření pro řešení energetické budoucnosti, neboť „Rozhodnutí, která učiníme dnes ve 
vztahu k energetické politice a technologiím, budou mít dlouhodobé důsledky pro udržitelnost růstu 
a pro kvalitu životního prostředí“ - Paul Wolfowitz.  
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1.1.3 Distribuce a spotřeba 
O nerovnoměrnosti rozdělení zdrojů svědčí, že 5 zemí vlastní převahu celkových zásob: ropy 

59,5 % (Saudská Arábie, Irán, Irák, Kuwait a Arabské emiráty), zemního plynu 63,6% (Rusko, Irán, 
Katar, Saudská Arábie a Arabské emiráty) a uhlí 70,9 % (USA, Rusko, Čína, India a Ukrajina).  

S uvedenou skutečností můžeme srovnávat rozdělení světové populace a další charakteristické 
údaje.  

 
Obr. 1.1 Rozložení světové populace podle oblastí (2003) 

 

Podobnou nerovnoměrnost vykazují zásoby, výroba a spotřeba energií. Následující tabulka 
shrnuje ukazatele pěti zemí, z tohoto hlediska nejdůležitějších.  

 

 
Tab. 1.1 Vrcholová pětka podle zásob – X, produkce – Y a spotřeby – Z 

 

Dosavadní vývoj spotřeby primárních zdrojů (1980 – 2003) byl značně nerovnoměrný, jak to 
ukazuje následující graf. Např. nároky USA i západní Evropy několikanásobně překračují nároky 
Afriky, Středního východu i Asie; všimněme si však značného tempa růstu nároků rozvojových zemí 
Asie.  
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Obr. 1.2 Celková spotřeba primární energie 
(Total primary energy consumption - TPEC) Tril. Btu 

 

Ještě výraznější rozdíly vykazuje měrná spotřeba TPEC na obyvatele. Zatímco měrná spotřeba 
průmyslových zemí Asie se stává srovnatelnou se situací v Evropě, rozvojové země kontinentu 
v tomto směru výrazně zaostávají. 

 

 
 

Obr. 1.3 Měrná spotřeba primární energie na obyvatele – vývoj mezi 1980/2003 
Poznámka: British Thermal Unit (Btu), představuje energii nezbytnou k ohřátí jedné libry vody o 1 stupeň Fahrenheita.  
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V témže období klesá tzv. energetická intenzita (poměr HDP a konečné spotřeby energie) 
v jednotlivých zemích podle následující tabulky. 

  

 

 
Tab. 1.2 Pokles vykazované energetické intenzity 

 

V uvedeném období nároky na energii vzrostly o 48 %, a to hlavně v Asii, Centrální a Jižní 
Americe a na Středním Východě. Další rychlý růst spotřeby lze předpokládat hlavně v pacifické Asii, 
Číně a v rozvojových ekonomikách jako Indie a Pákistán. Odhaduje se, že oproti dnešnímu stavu svět 
bude vyžadovat dodatečných cca 31,4 QBtu komerční energie pro 2 mld. lidí, kteří jsou dnes bez 
komerčních zdrojů.  

 

1.1.4 Další očekávaný vývoj 
Referát analyzuje na základě historických dat možné meze dalšího vývoje v jednotlivých 

oblastech světa. Ze souhrnu dílčích analýz vyplývají následující možné meze růstu celkových nároků 
na primární energii podle oblastí.  

 

 
Tab. 1.3 Průměrná tempa růstu spotřeby primárních energetických zdrojů (%) (historické – 

nízké – referenční – maximální) podle prognózy EIA 

 

Ze stejných prognóz vyplývá očekávaný růst spotřeby primárních energetických zdrojů na 
obyvatele pro rok 2050. 
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Obr. 1.4 Regionální spotřeba primárních zdrojů energie – historie a referenční scénář 

 

Práce obsahuje některá možná opatření energetické politiky. Tak např. přechod od referenčního 
scénáře k minimálnímu by vyžadoval kromě racionální energetické politiky i omezování rychlosti 
rozvoje populace o 20 % a další opatření ke zmírnění regionálních rozdílů. Vzhledem k tomu, že 
nejrychleji porostou nároky v oblasti elektřiny a dopravy, určitá naděje se vkládá do biopaliv 
a obnovitelných zdrojů elektřiny. 

1.2 CESTY SVĚTOVÉ ENERGETIKY – PERSPEKTIVY 
(WORLD ENERGY ROADMAP – A PERSPECTIVE) 

Diskusní sekce 1.1 

Awwad A. Alharthi, Mohammed A. Alfehaid 

Globální pohled na vývoj světové energetiky z hlediska nároků na primární zdroje energie uvádí 
předchozí referát. Uvedené informace v tomto výňatku doplňujeme o předpokládanou strukturu 
vývoje nároků na primární zdroje energie. 

Obsahem referátu jsou výzvy spojené se zajištěním nároků zejména na ropu a plyn, a to na 
straně výroby i spotřeby. Konečným výsledkem je návrh „cestovní mapy“ energetiky a oblastí 
přednostního zájmu výrobců i spotřebitelů energie. Uvádí se soubor problémů, o jejichž řešení by se 
mohl postarat globálně propojený svět. 

 

Ve smyslu analýz IEA referenční scénář mezi roky 2004 a 2030 předpokládá růst spotřeby 
energie o cca 50 %. Podíl jednotlivých zdrojů ze zkoumaných alternativ by se mohl vyvíjet podle níže 
uvedené tabulky. 

 
Zdroj  2004 2010 2020 2030 
Ropa 3940 (35) 4366 (34) 4750 (34) 5575 (33) 
Zemní plyn 2302 (21) 2686 (21) 3017 (21) 3869 (23) 
Uhlí 2773 (25) 3354 (26) 3666 (26) 4441 (26) 
Jaderná energie 714 (6) 775 (6) 810 (6) 861 (5) 
OZ a alternativní 1475 (13) 1669 (13) 1828 (13) 2349 (14) 
Total Energy 11204  12842 14071 17095 

 
Zdroj: IEA World Energy Outlook 2006 
 

Tab. 1.4 Spotřeba primárních zdrojů energie (Mtoe a podíl) 
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Obr. 1.5 Struktura spotřeby primárních zdrojů energie (Mtoe a podíl) 

 

Referát se dále podrobněji věnuje vývoji disponibility jednotlivých forem primárních zdrojů.  

 

1.3 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ENERGETIKY (GLOBAL ENERGY ISSUES)  
Diskusní sekce 2.1 

 

Účastníci, reprezentující přední elektrizační společnosti zemí G8, kteří se setkali ve Francii 
(Evian) v květnu 2007, předkládají obsáhlý desetibodový program pro řešení globálních problémů 
světové energetiky. Tento program obsahuje následující doporučení. 

1. Všechny formy výroby elektřiny – čisté uhelné technologie, jaderná energie, OZ včetně 
velkých vodních děl – a energetická účinnost mají svoji úlohu při krytí požadavků na 
elektřinu. Neexistuje žádné universální řešení a optimální skladba zdrojů musí odrážet 
místní podmínky a regionální integraci. 

2. Řada průmyslových zemí potřebuje významné investice k udržování elektrické 
infrastruktury a k uspokojení rostoucí spotřeby. Stabilní a předvídatelný regulační rámec by 
měl motivovat soukromé investice. 

3. Členové E8 nově potvrzují svoji dohodu o podpoře udržitelného energetického rozvoje 
a o sdílení svých zkušeností s partnery z rozvojových zemí. Uvedli do života program 
využívání lidských kapacit, zaměřený na výměnu zkušeností o nejlepší praxi ve výrobě 
elektřiny mezi sebou a také s odborníky z rozvojových zemí.  

4. Splnění výzvy, týkající se bezpečnosti zásobování a klimatických změn, vyžaduje 
spolupráci mezi elektrizačními společnostmi zemí G8. Předsedající E8 nabídl podporu 
vedoucím představitelům G8 při řešení těchto všeobecných výzev a nabídl vzájemnou 
výměnu technologických dat včetně jejich předávání kolegům z rozvojových zemí. 

5. Přenosové sítě vyžadují další integraci a modernizaci s cílem vytvořit regionální efektivitu a 
optimalizovat využití zdrojů.  

6. V souvislosti se zvládáním emisí skleníkových plynů tzv. pružný mechanismus (Flexible 
Mechanism), dohodnutý v rámci Rámcové dohody o změnách klimatu OSN, by měl 
zmapovat příspěvek všech forem výroby elektřiny - včetně velké vodní energie, jaderné 
energie a nejlépe dostupných čistých uhelných technologií – a respektovat nové 
technologie jako je zachycování uhlíku a geologické odlučování.  
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7. Mezinárodní finanční instituce by měly věnovat vyšší pozornost problémům energetiky 
a vyvinout odpovídající finanční mechanismy, aby učinily atraktivními soukromé investice 
a transfer technologií v rozvojových zemích. 

8. Uzavírání dlouhodobých kontraktů v sektoru elektroenergetiky by mělo brát v úvahu 
požadavky bezpečnosti zásobování, aniž by byla ovlivňována plynulost a efektivnost 
krátkodobých trhů. 

9. Mandát existujících mezinárodních institucí, odpovědných za otázky energetiky, by měl 
reprezentovat a navzájem vyrovnávat zájmy zemí s výrobním a spotřebním charakterem 
energetiky.  

10. Úkolem vlád je korektně informovat občany o důležitosti všech energetických možností 
a opatření v oblasti energetické účinnosti úspor energií. K dosažení souhlasu veřejnosti se 
všemi dostupnými energetickými technologiemi, včetně jaderné, a rozšíření pojetí OZ je 
nezbytná asistence vlád.  

S ohledem na celosvětově rostoucí zájem o vlivy klimatických změn a bezpečnost zásobování 
energií sektor elektroenergetiky může nabídnout významný příspěvek k zásobování elektřinou 
a úspor energie; dává k disposici optimální skladbu výroby elektřiny pro každý soubor regionálních 
podmínek. Akceptování širokého okruhu technologií veřejností ve všeobecnosti a lokální populací je 
klíčem k využití racionální skladby energetiky. 

Vlády i průmysl by měly efektivně spolupracovat a dohodnout se, jak dosáhnout, aby veřejnost 
přijala takové technologie jako jsou OZ, jaderná energie, recyklování paliva, čisté uhelné technologie, 
zachycování a ukládání uhlíku. Aby se docílilo přijetí nejvhodnějších opatření, jsou nezbytné kroky 
v oblasti výchovy veřejnosti: 

1. Veřejné konzultace – organizování veřejných slyšení o všeobecných otázkách energetiky, 
dosažení vyšší účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech. 

2. Příležitosti ke vzdělávání – vytvořit příležitosti a techniky vzdělávání veřejnosti v otázkách 
jako energetická efektivnost, opatření v oblasti úspor, správné chápání obnovitelných 
energií, úloha dostupných technologií. Programy zvyšování povědomí o účinnosti konečné 
spotřeby na školách mohou mít zvláštní vliv na změny chování v domácnostech. 

3. Průhlednost – je důležité vyloučit technologie, které by mohly mít rozsáhlý sociální nebo 
environmentální dopad. Transparentní aktivity jsou fundamentální pro přijetí energetických 
možností veřejností. Doporučují se worskshopy, vytvoření webových stránek a dalších 
forem šíření informací.  

4. Koexistence s místním obyvatelstvem – pro vytvoření optimální skladby energetiky je 
významný místní souhlas s energetickými zařízeními. Jako klíčový partner regionu by se 
na formování veřejného mínění od počátku plánovacího procesu měl podílet místní 
průmysl a formovat aktivní regionální vizi. Pro formování pochopení a přijetí dlouhodobých 
projektů všemi účastníky je nutný holistický přístup. Kontinuální dialog by měl být zaměřen 
na všechny účastníky a na všech úrovních projektu: studie, projekt, výstavba, provoz.  
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2 ELEKTROENERGETIKA Z POHLEDU KONGRESU 
 

Rozvoj elektroenergetiky je úzce provázán s vývojem zdrojů prvotní energie. Podle úvah IEA by 
jejich perspektivní vývoj v příštích letech mohl probíhat podle obr. 2.1. Očekává se, že nárůst 
spotřeby primárních zdrojů energie do roku 2030 bude činit kolem 50 %, přičemž tento nárůst bude 
z 80 % pokryt fosilními zdroji energie.  

 

 
Obr. 2.1 Vývoj disponibility prvotních zdrojů energie 

 

Z celkové spotřeby primárních zdrojů energie přitom připadá na výrobu elektřiny cca 30 %. Růst 
spotřeby elektřiny podstatným způsobem předstihne vývoj spotřeby prvotních zdrojů a bude činit do 
roku 2030 kolem 100 %. Přírůstek výroby elektřiny bude v daném období krýt především uhlí a zemní 
plyn, příspěvek ostatních zdrojů se očekává nižší. Porovnání výhledu do roku 2030 se situací v r. 
2004 znázorňuje další graf. Lze poznamenat, že v některých zemích se očekává dosažení úspory 
primárních zdrojů díky elektrizaci energetické bilance.  

 

 
Obr. 2.2 Očekávaná struktura výroby elektřiny podle primárních zdrojů v mld. kWh 

(podle Energy Information Administration, 2004) 
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Největší přírůstky spotřeby elektřiny se očekávají v zemích bouřlivého hospodářského rozvoje 
jako jsou Čína a Indie, v nichž by spotřeba elektřiny v uvedeném období mohla dosáhnout 3-
4násobku. V blízké době tak předstihne spotřebu elektřiny v zemích OECD. 

 

 
Obr. 2.3 Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny v zemích OECD a mimo OECD 

 

Analýzy mezinárodních institucí se zabývají porovnáním odhadu rychlosti růstu spotřeby 
v celosvětovém měřítku.  

Nejnižší tempo vývoje spotřeby elektřiny se očekává v průmyslových zemích, a to 0,8 % 
v Evropě, 1,5 % v Severní Americe. V rozvojových zemích se tento ukazatel bude pohybovat 
v mezích cca 2,9 – 3,5 % (Střední Východ, Afrika), až 3,9 – 4,5 % (Indie, Čína). Rozvoj industrializace 
způsobí rychlý růst spotřeby elektřiny také v Brazílii a Rusku.  

Jak známo, počet obyvatel, kteří jsou bez možnosti využívat komerční zdroje elektřiny, je značný 
a kolem roku 2004 činil minimálně 1,6 mld. (podle jiných pramenů až 2 mld.). Přes poměrně značný 
růst spotřeby v dotčených oblastech tento počet bude klesat velmi pomalu a k roku 2030 by mohl činit 
cca 1,4 mld.  

 
 

Obr. 2.4 Očekávaný vývoj počtu obyvatel bez elektřiny (mld.) 
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Přepokládaný rozvoj si vyžádá enormní, zcela mimořádné investice, které se odhadují na celkem 
21,9 bil. USD. Tyto investice budou rozděleny takto: 

53 % do oblasti elektroenergetiky, 

24 % do ropného průmyslu,  

19 % do sektoru zemního plynu, 

3 % na rozvoj těžby uhlí, 

1 % na biopaliva. 

Rozvoj poptávky po elektřině si vyžádá značný růst instalovaného výkonu elektrárenských zdrojů. 
Ve světovém měřítku to znamená ročně uvést do provozu elektrárny s instalovaným výkonem cca 
240 GW, což představuje asi 1/3 instalovaného výkonu elektráren celé Evropy. Z tohoto objemu 
100 GW připadá na Asii. Uhlí zůstane s ohledem na široké rozšíření jeho zdrojů nadále základním 
energetický palivem pro elektroenergetiku, k čemuž přispěje i neustálý růst ceny ropy a zemního 
plynu.  

Z pohledu bezpečnosti zásobování a zmírnění klimatických změn si uvedená fakta vyžadují 
důrazná opatření, o to významnější, že ve výhledu nejbližších 30 let není na obzoru žádná významná 
„velká technologie“ výroby elektřiny jako např. fuze. Významný proto bude rozvoj obnovitelných 
energetických zdrojů a jaderné energie, a to přes předpokládanou dominanci fosilních zdrojů.  

Významným opatřením nepříliš vzdálené budoucnosti by mělo být zachycování a akumulace CO2 
v elektrárnách na fosilní palivo (tzv. CCS). V tomto případě emise CO2 neodcházejí volně do 
atmosféry, ale jsou zachytávány a ukládány v podzemních zásobnících ve vhodných lokalitách. 
Rozpracované jsou celkem tři metody CCS, bohužel všechny se zatím nacházejí ve stadiu 
pokusného řešení. Tato ekonomicky výhodná technika ovšem znamená zvýšení výrobních nákladů 
elektrárny a snížení její účinnosti. Přes všechny problémy však situace vyžaduje jejich uvedení do 
denní praxe v dohledné době. Elektrárny, které se dnes staví bez zařízení CCS, budou ještě v r. 2035 
v provozu a nebudou přispívat ke zmírnění emisní situace. Světové rozšíření výroby elektřiny 
s minimálními emisemi CO2 a ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu však nejsou možné bez této 
technologie. EU proto předpokládá, že nasazení techniky CCS na elektrárnách by mělo být povinné 
od roku 2020.  

Souběžně je nezbytné preferování výroby elektřiny bez fosilních paliv, na základě vodní a jaderné 
energie a OZ. Jaderná energie se stává v řadě zemí nově otevřenou variantou. Řada průmyslových 
zemí jako Rusko, Velká Británie, Indie, Čína a Brazílie plánují výstavbu nových jaderných elektráren. 
Výrazněji se nepočítá s geotermální energií, protože se stále jeví jako riziková. V oblasti OZ převládá 
větrná energie. Současný instalovaný výkon větrných zdrojů je kolem 70 GW a tento výkon se 
v průběhu posledních 3 roků zdvojnásobil.  

Jisté naděje se vkládají do opatření ke zvýšení energetické účinnosti konečné spotřeby, vyžaduje 
se snížení měrné spotřeby elektřiny na HDP, avšak ne za každou cenu. K tomuto cíli by mohla 
přispět i modernizace mnohdy zastaralých elektrických sítí.  

Jsou známy cesty zvýšení účinnosti tepelných elektráren, které by mohlo činit u uhelných až 53 % 
(z dnes obvyklých 47 %), u elektráren na tekuté palivo by mohlo jít o růst z 43 na 50 %, u elektráren 
na zemní plyn z 58 na 63 %. To vyžaduje intenzivní výzkum a vývoj a zejména disponibilitu 
moderních konstrukčních materiálů (např. keramických), umožňujících zvýšení provozních teplot 
a tlaků, nasazení moderní chladící techniky apod.  
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2.1 ROZVÁZÁNÍ ENERGETICKÉHO UZLU BEZPEČNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ, 
KLIMATICKÝCH ZMĚN A EKONOMICKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI 
(UNTYING THE ENERGY KNOT OF SUPPLY SECURITY, CLIMATE 
CHANGE, ECONOMIC COMPETIVENESS) 

Diskusní sekce 3.5 

Paul Bulteel, Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC, Pantelis Capros, 
National Technical University of Athens 

 

Studie EURELECTRIC zkoumá na základě evropských poměrů přínosy elektrizace energetické 
bilance z pohledu bezpečnosti zásobování, klimatických změn a konkurenceschopnosti v horizontu 
2030-2050. Tento výhled je založen na rozvoji OZ, čistých uhelných technologií se zachycením a 
ukládáním CO2 a jaderné energii, což umožní přejít na výrobu elektřiny v podstatě bez závislosti na 
ropě. Významné jsou v tomto směru elektrické technologie na straně spotřeby, jmenovitě vytápění, 
chlazení a doprava. Studie je založena na modelové analýze výhledu do let 2030 a 2050 v několika 
pracovních variantách.  

 

2.1.1 Úvod 
Existuje rostoucí konsenzus, že energetická politika by měla pro stávající i budoucí generace 

zajistit výrazné omezení emisí skleníkových plynů, a to způsobem, který zajistí ekonomický růst, 
bezpečnost zásobování, ekonomickou konkurenceschopnost a ochranu proti změnám klimatu. Ze 
světového tisku lze uvést řadu citací: 

Aby Evropa fungovala, potřebuje energii, avšak dny levné energie jsou nenávratně pryč.  

(“An Energy Policy for Europe” - Communication from the European Commission, 10 January 
2007) 

Bezpečné, spolehlivé a dostupné zdroje energie jsou základní pro ekonomickou stabilitu a rozvoj. 

(Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development, G8 Gleneagles – July 2005) 

(High Level International Electricity Industry Summit, December 2005, Marica, Canada, Europa, 
Japan, Australia) 

Energetická politika by se měla soustředit na cíl o třech dimenzích: konkurenceschopnost, životní 
prostředí a bezpečnost zásobování. 

(Second Report of the EU High Level group on Competitiveness, Energy and the Environment, 
30 October 2006) 

Ještě je čas k omezení nejhorších dopadů klimatických změn, budeme-li konat ihned. Vědecké 
důkazy jsou alarmující: klimatické změny jsou vážnou hrozbou a vyžadují naléhavou všeobecnou 
odpověď.  

(Stern Review: The Economics of Climate Change, October 2006)  

Evropská elektroenergetika, reprezentovaná EURELECTRIC, připravila v r. 2005 projekt Role of 
Electricity (Úloha elektřiny), zaměřený na časový horizont do roku 2050. Projekt zpracovává 
kvalifikovanou vizi budoucí role elektrizace ve vztahu k základním atributům zásobování elektřinou. 
Klíčovými problémy projektu jsou:  

Nové technologie strany spotřeby elektřiny. 

Technologie nízkých emisí uhlíku. 
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Přednosti vybilancované energetické politiky, spočívající na všech možnostech krytí spotřeby a 
zásobování. 

Synergie mezi přechodem k nízkouhlíkatým technologiím a efektivním elektrotechnologiím na 
straně spotřeby. 

Závěry o budoucí úloze elektřiny. 

Která doporučení pro energetickou politiku by měla být formulována? 

Práce byla řešena ve třech blocích:  

a) budoucí poptávka po elektřině a elektrotechnologie,  

b) vývoj technologií zásobování elektřinou,  

c) modelování energetických systémů.  

Do řešení byla zapojena řada renomovaných institucí. Při řešení byly použity dva modely, model 
PRIMES pro období do roku 2030 a model Prométheus pro cílový rok 2050. Publikovaný referát je 
pracovní verzí; definitivní závěry budou k disposici na webových stránkách EURELECTRIC.  

2.1.2 Aspekty strany spotřeby 
Na základě výsledků modelu PRIMES byly pro EU 25 získány následující základní ukazatele 

rozvoje do roku 2030. 

 
Tab. 2.1 Prognóza vývoje spotřeby energie a elektřiny v průmyslu, domácnostech, 

terciární sféře, dopravě a celkem 

 

Největším spotřebitelem energie bude doprava, avšak nejrychlejší rozvoj spotřeby bude 
zaznamenán v domácnostech a terciární sféře. Zlepšení účinnosti je nejdůležitější v sektoru dopravy, 
v domácnostech a terciární sféře, hlavními oblastmi jsou možnosti zvýšení účinnosti vytápění, 
chlazení, domácích spotřebičů, osvětlování a spotřeby přístrojů v pohotovostním stavu. Dvě 
elektrotechnologie mají šanci podstatně zvýšit energetickou účinnost a snížit závislost na ropě 
a plynu – ve vytápění a chlazení a v silniční dopravě: tepelná čerpadla a hybridní vozidla plug-in 
(další vývojový stupeň hybridního vozidla s větší baterií pro městský provoz, s možností dobíjení 
z elektrické sítě).  

Poznámka: Společnost EdF (Francie) se zabývá ve spolupráci s Toyotou vývojem elektrických „čerpacích stanic“ pro 
hybridní vozidla plug-in. Předpokládá, že je bude budovat v blízkosti svých jaderných elektráren. 

2.1.3 Aspekty strany zásobování 
Analýza zahrnovala následující energetické technologie: 

• Elektrárny na fosilní palivo buď s nebo i bez technologií zachycování uhlíku: parní na černé 
nebo hnědé uhlí, s integrovaným zplyňováním uhlí a kombinovaným cyklem (IGCC), se 
spalováním v kyslíkové atmosféře (Oxyfuel), parní na plyn s kombinovaným cyklem. 
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• Obnovitelné zdroje: pobřežní nebo ostrovní (v pobřežních vodách - off shore) větrné 
elektrárny, různé typy VE, PVE, elektrárny na biomasu, solární termální a fotovoltaické. 

• Jaderné elektrárny lehkovodní, s rychlými množivými reaktory, s vysokoteplotními reaktory. 

• Malé výrobny: palivové články, mikroturbíny, Stirlingův motor, motory s vnitřním spalováním. 

Pro každou technologii byly provedeny odhady parametrů investičních i provozních a účinnosti.  

Jaderná fúze a velkorozsahové vodíkové technologie nebyly do analýz zahrnuty.  

Komerční zralost technologií zachycování uhlíku se předpokládá po roce 2020. Evropská komise 
předpokládá zařazení této technologie do Systému obchodování s emisemi a výstavbu a provoz až 
12 demonstračních jednotek k roku 2015. Předpokládá, že po roce 2020 budou všechny nové uhelné 
elektrárny vybaveny touto technologií a stávající díla postupně projdou retrofitem.  

Analýza ukazuje, že při správné energetické politice lze dospět k přechodu na výrobu elektřiny 
s nízkými emisemi uhlíku technicky i ekonomicky přijatelným způsobem.  

 

2.1.4 Modelování a scénáře 
K modelování kvantifikovaných dlouhodobých scénářů byly použity v rámci projektu „Role of 

Electricity“ dva modely. Model PRIMES, použitý pro období do roku 2030, se vyznačuje podrobnou 
interpretací evropských zemí (EU-25) a je připraven i pro popis budoucích členů EU. Model 
Prométheus pro výhled do r. 2050 zachází s Evropou jako s jedním celkem, avšak jako se součástí 
světového energetického systému a trhů. Modely respektují podrobnosti ekonomického sektoru 
a energetických systémů i energetických technologií. Oba modely popisují výsledné emise 
skleníkových plynů, a to při respektování vlivu nástrojů energetické politiky v širokém slova smyslu 
(standardy účinnosti, daně, dotace, podpora OZ apod.). 

Modelování vychází z předpokladů o budoucím ekonomickým růstu a o souvisejícím vývoji 
poptávky po elektřině, jejichž interakce formuje ceny energie. Nepředpokládá se zpětná vazba vlivu 
ekonomického růstu. Výsledky obou modelů jsou propojeny pomocí speciální kalibrační procedury.  

Obvykle se postupuje vyšetřením základního scénáře (baseline scenario) a navazujících scénářů 
pro rozdílné energetické politiky. 

  

Základní scénář 

Vychází z „obvyklého“ rozvoje energetiky, který je dán výsledkem minulých politik a trendů. Je 
projekcí založenou na minimálních nákladech (least cost projection) bez respektování externích 
nákladů a opatření na snížení emisí (včetně systému obchodování emisemi). Nezmrazuje vývoj 
technologií ani rozvoj OZ. Předpokládá růst cen ropy, na nějž má určitou vazbu cena plynu. Růst cen 
uhlí se předpokládá méně rychlý, poměr ceny plynu/uhlí, který činí v r. 2006 cca 2,5 se zvyšuje na 3 
v r. 2030 a na 5 v r. 2050. Očekávaný vývoj cen paliv zobrazuje obr. 2.5. 

Předpokládá se další pokračování elektrizace energetické bilance. Do roku 2030 by podíl elektřiny 
měl činit 25 % (17 % v r. 1990); elektrizace je hnací sílou pokroku technologií, komfortu 
a konkurenceschopnosti ekonomického růstu Evropy. Struktura výroby by se měla měnit ve prospěch 
energeticky méně náročných odvětví. V růstu spotřeby energie převažuje sektor dopravy (ropné 
produkty), finální spotřeba v domácnostech má klesající váhu. Nicméně, spotřeba elektřiny v roce 
2030 zaznamená nárůst o 50 %.  
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Obr. 2.5 Předpokládaný vývoj cen ropy, plynu a uhlí (stálé ceny) 

 

Rozvoj jaderné energie v základních podmínkách čelí několika vlivům: požadavkům EU na 
uzavření některých a ukončením životnosti několika JE, odstoupením od jaderné energie ve třech 
členských státech a rozhodnutím jiných nenahradit dožívající JE novými.  

Soustředění na investičně méně nákladné varianty způsobí přes vysoké ceny plynu realizaci 
kombinovaných elektráren, dlouhodobě však převáží rozvoj uhelných elektráren.  

S ohledem na trvající podporu OZ se očekává přírůstek ostrovních větrných elektráren o 47 GW, 
dlouhodobě se počítá se solárními projekty (10 GW k roku 2050). Biomasa a odpad se uplatní v roce 
2030 ve výši 60 GW, takže celkový podíl OZ na výrobě v r. 2030 dosáhne 25 %.  

Konečná spotřeba se za těchto předpokladů bude vyvíjet podle dalšího schématu na obr. 2.6.  

 

 
Obr. 2.6 Vývoj výroby elektřiny podle energetických zdrojů 

(OZ, ropa, plyn, pevná paliva, JE) – základní scénář 

 

S ohledem na cenu paliv dojde k růstu cen elektřiny o cca 0,2 % /rok.  

Základní varianta nenaplní cíle Kjótského protokolu s ohledem na tři faktory: nedojde k náhradě 
dosavadních paliv v sektoru dopravy, dlouhodobě se rozvine výroba elektřiny z uhlí, podíl výroby z JE 
klesne a bude nahrazen výrobou z uhlí. V obou cílových obdobích se v porovnání s rokem 1990 zvýší 
emise CO2, a to o 10,5 % v roce 2030, resp. o 3 % v roce 2050. 
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Vlastní výroba všech forem energie v Evropě poklesne a zvýší závislost kontinentu na dovozech. 
Dlouhodobě je tento rozvoj neudržitelný a znamená značná geopolitická rizika i významnou neurčitost 
pro investory a zabrzdění investic.  

 

Alternativní scénáře 

Byly vyšetřeny tři alternativní scénáře, jejichž společným rysem je důraz na snižování emisí CO2 
o 30 % v roce 2020, o 40 % v roce 2040 a o 50 % v roce 2050. Všechny dále uvedené scénáře tento 
požadavek plní. Výsledné strategie se vyznačují charakterem udržitelného rozvoje a přiměřenou 
bezpečností energetického zásobování.  

• Scénář „Efficiency and RES“ (Účinnost a OZ) spočívá na podpoře vysoce účinných 
technologií podpoře OZ včetně bio-masy. Nepředpokládá revizi přístupu k jaderné energii. 

• Scénář „Supply“ (Zásobování) je zaměřen na výrobu s maximálním snížením emisí. 
Předpokládá novou jadernou politiku, založenou na pokročilých typech JE, úspěšný rozvoj 
technologie CCS (zachycování uhlíku) a zrušení zákazu jaderné energie ve třech 
členských státech. Vyžaduje vznik infrastruktury pro dopravu a ukládání CO2 v Evropě.  

• Scénář „Role of Electricity (Úloha elektřiny) nevylučuje žádnou technologii, zaměřenou na 
snižování emisí. Podporuje účinnost na straně spotřeby a rozvoj OZ, nové 
elektrotechnologie a vyšší uplatnění elektřiny v energetické bilanci, účinné osvětlování 
a pohony, tepelná čerpadla a v dopravě rozvoj vozidel plug-in.  

Referát uvádí podrobné hodnocení všech uvedených alternativ, zde uvádíme několik vybraných 
ukazatelů. 

Tab. 2.2 shrnuje nejzajímavější ukazatele jednotlivých scénářů k roku 2030, a to indexy růstu 
spotřeby energie, spotřeby elektřiny a ceny elektřiny (2005 = 100), dále výrobu elektřiny z jaderných 
zdrojů a z OZ, objem uloženého CO2 a nároky na nové výkony elektráren. Připomeňme, že na rozdíl 
od základního scénáře všechny alternativní scénáře plní požadavky EU na potlačení emisí.  

 

 
Tab. 2.2 Souhrn změn energetiky EU 25  

 

Z bohatství odvozených dat ještě uvádíme odpovídající vývoj ekonomických ukazatelů: index 
celkových nákladů na energii a jejich podílu na GDP, index měrných nákladů na energii a průměrné 
ceny elektřiny, hodnota „uhlíku“ (emisí CO2) a nároky na investice v mld. EUR (tab. 2.3.) 
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Tab. 2.3 Souhrn ekonomických ukazatelů vyšetřovaných variant 

Je zjevné, že výběr mezi variantami je otázkou řady kompromisů energetické politiky.  

2.1.5 Závěry 
Je dobrým poselstvím, že v dekádách, které jsou před námi, existuje možnost podstatné redukce 

emisí skleníkových plynů, zejména v průmyslových regionech bez enormních nákladů a při snížení 
závislosti na dovozech ropy a plynu. „Nový osud energetiky“ příštích dekád je založen na pěti pilířích, 
které jsou stejně důležité a jejich simultánní rozvíjení je cestou k „rozvázání energetického uzlu“ 
bezpečnosti zásobování, klimatických změn a ekonomické konkurenceschopnosti: 

• Je nutno využít potenciál zvyšování energetické účinnosti. 

Kultura energetických úspor musí zahrnout všechny vrstvy společnosti a týká se vzdělávání, 
stimulů, standardů a štítkování ve všech sektorech ekonomiky od domácností až po 
průmyslové aktivity a dopravu. 

• Vyvinout elektrizační soustavy s nízkými emisemi uhlíkatých látek použitím všech dostupných 
technologií. 

Elektřina je už v některých zemích vyráběna s malými nebo žádnými emisemi. Vyžaduje 
skladbu ES s využitím všech dostupných možností: VE, dalších OZ, jaderné energie, čisté 
uhelné technologie. Energetická politika, a priori vylučující kteroukoliv z těchto variant, selže 
při budování zdravého a ekonomicky přijatelného systému s nízkými emisemi. 

• Inteligentní elektrizace ekonomiky. 

Inteligentní elektrizace zahrnuje dva nezbytné elementy. První souvisí s pilířem energetické 
efektivnosti a je zaměřen na zvýšení účinnosti na straně výroby i spotřeby. Druhý souvisí 
s výrobou elektřiny s nízkými emisemi a energetickými účinnými technologiemi na straně 
spotřeby. Zahrnuje řadu komerčních aplikací v dopravě i průmyslu, vytápění a chlazení 
tepelnými čerpadly apod.  

• Přístup orientovaný na trhy a metodu nejmenších nákladů. 

Politika veřejné podpory musí být orientovaná na podporu a ne na překážku účinnosti 
vynaložených nákladů. K tomu je nutná dlouhodobá předvídatelnost cen emisí, ovlivňující 
postup integrace vlivu klimatických změn do investičních rozhodování. 

• Globální spolupráce na globálních problémech. 

Poslední pilíř nového osudu energetiky spočívá ve zvýšení bezpečnosti zásobování a ochrany 
před změnami klimatu diverzifikací zásobování, využitím mechanismů mezinárodní solidarity, 
partnerstvím výrobců a spotřebitelů energie na mezinárodní i obchodní úrovni. Důležitá je 
mezinárodní spolupráce na výzkumu a vývoji a na demonstračních projektech a mezinárodní 
rámec pro politiku minimalizace vlivu klimatických změn. Nesystematické národní nebo 
i regionální akce nebo nečinnost nemohou vést k řešení globálních problémů. 
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2.2 VOLÁ REFORMA ENERGETICKÉHO SEKTORU PO REFORMĚ?  
(DOES THE ENERGY SECTOR REFORM CALL FOR REFORM?)  

Diskusní sekce 1.1 

Goran GRANIĆ, Ph.D. at al., Damir PEŠUT, M.Sc., Nada JANDRILOVIĆ, M.Sc., 
Branka JELAVIĆ, Ph.D., Mladen ZELJKO, Ph.D., Energy Institute “Hrvoje Pozar”, Zagreb, Croatia 

 

Diskutují se témata spojená s vývojem reforem energetického sektoru v Evropě: jejich cíle, 
výsledky, problémy a dilemata. Analyzuje se problém rozdělení odpovědnosti mezi státem, 
regulátorem, operátorem systému, obchodníkem a kupujícím energie. Sledují se rovněž otázky 
integrace energetických podniků, vytváření energetických megapodniků a jejich vlivu na vývoj trhů. 
Problematika monopolů se tak objevuje v novém světle. V závěrech se doporučují cesty 
institucionálního působení na rozvoj energetických trhů, zvláště v odvětvích s energetickými sítěmi, 
které by mohly mít vliv na bezpečnost a stabilitu systémů, na rozvoj trhů a jejich dlouhodobou 
udržitelnost.  

 

Reformy energetiky v Evropě, stav a problémy 

V průběhu posledních 15 let se Evropská unie (EU) soustředila na vytvoření společného trhu 
s energií s cílem dosáhnout vyšší úrovně ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. Počátek 
tohoto období byl charakterizován převažujícími vertikálně integrovanými podniky a nedostatkem 
konkurence. Potenciální konkurence existovala pouze na úseky výroby, ne však v oblasti výsledného 
produktu - energie.  

Analýza legislativních aktivit EU v této etapě se vyznačovala následujícími rysy. 

EU usilovala o vytvoření společného trhu s energií v podmínkách, v nichž nebyly vyřešeny 
institucionální vztahy mezi členskými státy. 

Strategie vícestupňové podpory vnitřního trhu elektřiny a plynu nepřinesla očekávané výsledky, 
jelikož žádný z uvažovaných kroků nebyl plně naplněn a následovaly další neužitečné kroky.  

EU dosud nevyřešila problém vlastnických vztahů a jejich vlivu na formování trhu; nedostatečná 
průhlednost vlastnických vztahů vedla k negativním vlivům na trh. 

Problematika bezpečnosti zásobování byla nedostatečně pojata.  

Nebyly vzaty v úvahu dlouhodobé zájmy a pravidla trhu. Bylo to zčásti vyvoláno přebytky energie 
v některých evropských zemích, které způsobily nerealistický obraz tržních podmínek.  

Má-li se implementovat základní myšlenka otevřeného trhu s energií: aby zákazník mohl zvolit 
svého dodavatele a nakupovat energii za přijatelné ceny, aby obchodník měl volný přístup k sítím, 
jimiž se energie prodává kupujícímu, je nutno vyřešit problémy, které brzdí sledovaný proces. EU se 
soustředila především na oddělení (unbundling) aktivit energetiky na výrobu, přenos, distribuci 
a obchod, při důrazu na provoz přenosové a distribučních soustav. Řešení uvedených problémů je 
nutné, avšak samo o sobě není dostatečné pro realizaci základních cílů energetického trhu.  

Direktivu EU, týkající se právního oddělení a ustanovení nezávislého operátora systému z roku 
2004, po roce naplnilo 16 členských států v oblasti přenosové soustavy a 9 států v oblasti transportu 
plynu. Distribuční společnosti se staly nezávislými k červenci 2007. Avšak pouze 6 členských států 
naplnilo zcela podmínky Direktivy v elektroenergetice a 4 v oblasti distribuce plynu. Nedostatečný 
pokrok v oblasti oddělování se pokládá jako nejvážnější překážka posílení konkurence v zásobování 
a distribuci elektřiny a plynu  
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Na základě vývoje reforem lze soudit, že legislativní rámec umožňuje udržování monopolů všude, 
kde je to možné. Státní monopoly byly nahrazeny privátními monopoly. Většina kupujících nemůže 
realizovat své právo výběru dodavatele buď s ohledem na nedostatek alternativ nebo nedostatek 
zájmu o napojení na trh.  

Nerovnoměrný rozvoj členských států EU a nedostatek kupní síly zákazníků zejména v nových 
členských státech snižuje dosah otevřeného trhu a podtrhuje sociální dimensi problému, který spadá 
do odpovědnosti státní nebo lokální administrace.  

 

Rozvoj energetického sektoru - Očekávání EU a dalších států  

V projekcích rozvoje energetických systémů nebyla vyřešena jedna základní otázka: je trh 
s energii sám o sobě cílem nebo pouze nástrojem pro dosažení cílů ekonomické a energetické 
politiky EU? Analýza ukazuje, že trh je zatím spíše cílem než prostředkem a nedostatek výsledků 
vede k přijímání nových a nových direktiv.  

Z pohledu zájmu kupujícího energie, domácnosti i komerčního zákazníka, jsou cíle následující: 

• přijatelné ceny energie, 

• možnost výběru dodavatele, 

• důvěryhodnost dodavatele a zaručení kvality služeb, 

• bezpečnost zásobování 

• udržitelnost výběru technologií a celkového uspořádání k uspokojení nároků na energii. 

Dá se předpokládat, že v současné době se tyto požadavky plní zčásti, pokud jde o ceny, 
možnost výběru dodavatele a jeho důvěryhodnosti tam, kde došlo k efektivní demonopolizaci. Další 
požadavky přesahují rámec, který může být řešen v rámci trhu a spadají pod odpovědnost 
a intervenci států anebo EU.  

Energetická situace EU byla v době zahájení reforem poměrně příznivá. Přebytky energetiky, 
pocházející z doby po kolapsu socialistických a komunistických zemí a snížení jejich ekonomických 
aktivit, vytvořily iluzi, že nabídnutá řešení reformy budou dostatečná. Odčerpání přebytků a problémy 
ve vztazích mezi Ruskem a Evropou, bez ohledu na motivy, dostaly do popředí problém bezpečnosti 
zásobování. Zákazníci energetiky očekávají, že jejich zásobování bude bezpečné, avšak nabídnutá 
řešení to dlouhodobě nezabezpečují.  

 

Reálný rozsah evropského trhu s energií 

Zemní plyn 

Důležitost zásobování plynem byla vyjádřena v rámci energetické politiky Evropy úsilím o nižší 
závislost na ruském zemním plynu. Obsahem projektu TEN-E Priority Projects je sestava prioritních 
evropských plynovodů, podporujících dodávky plynu z kaspické oblasti. Plány konstrukce nových 
a rozšíření stávajících plynovodů jsou zaměřeny na dopravu plynu z Iráku, Iránu, Azerbejdžánu 
a možná i Turkmenistánu přes Turecko do evropských plynovodů. Další projekt Nabucco je zaměřen 
na propojení nových zdrojů plynu z Turecka do Řecka a dále do Itálie. Plynovody by měly být 
doplněny terminály LNG.  

Problémy, které měla EU v průběhu dvou posledních zimních období, poukázaly na nutnost 
harmonizace pravidel obchodu v EU, Rusku a tranzitních zemích.  

Elektřina 
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Rozsah evropského trhu s elektřinou je primárně omezen existující infrastrukturou ve výrobě 
i přenosu. Přenosové kapacity jsou produktem předchozích období a nebyly určeny pro přeshraniční 
obchod. Pro otevřený trh jsou nedostatečné, jak to prokazuje vztah mezi maximálním zatížením 
a mezisystémovými přenosovými kapacitami evropských sítí.  

 

 
Obr. 2.7 Poměr přenosové kapacity a maximálního zatížení 

(podle DGTREN, ETSO, Nodel a REE) 
 

Výstavba mezisystémových přenosových kapacit je nutností a prioritou, představuje však 
skutečný problém, který se současně týká značného počtu zemí, které musí sladit své aktivity, 
harmonizovat legální, procedurální, vlastnické a obchodní vztahy své podnikatelské sféry. Politické 
poměry mohou být rovněž překážkou. Mezisystémové spoje jsou však imperativem dalšího rozvoje 
trhu a bezpečnosti zásobování, EU by měla, podobně jako u plynovodů, výrazně podporovat jejich 
posílení a realizaci. Spoje mezi členskými státy by měly patřit k jejich povinnostem.  

 

Vztahy odpovědnosti mezi EU, státy, regulátory, operátory, energetickými podniky 
a kupujícími 

Hranice odpovědnosti mezi EU, státy, regulátory, operátory, energetickými podniky a kupujícími 
není uzavřena ve vztahu k poruchám v důsledku náhodných událostí nebo politických problémů; 
v současné době odpovědnost pro tyto případy nebyla vymezena a trh je není schopen řešit. 

Bezpečnost zásobování je otázkou společenskou, jelikož moderní způsob života nemůže být 
oddělen od zásobování energií a odpovědnost státní administrativy nemůže být oddělena od celého 
řetězce odpovědností. Vezmeme-li navíc v úvahu otázky ochrany životního prostředí, související 
s energetikou, při řešení všech stránek reformy musí být jasně vymezena úloha státu. Pro EU je 
důležité vymezit odpovědnostní relace mezi EU a národními státy. Má-li být vytvořen jednotný 
evropský vnitřní trh, jádro odpovědnosti musí ležet na EU, a to ve dvou dimenzích: 

• Transport energie a propojení energetických soustav.  

• Konstrukce výrobních zařízení. Zejména problém výstavby jaderných zařízení vyžaduje 
jednotný přístup EU k této otázce.  
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Privatizace a soukromé monopoly 

Od roku 1990 soukromý kapitál projevil zájem o distribuci, dopravu a akumulaci energie, tento 
trend pokračuje i dnes. Zčásti je motivován Direktivou EU, primárně však úsilím o získání tržní pozice 
ve správném čase a za dobrou cenu. S ohledem na nerovnoměrný rozvoj transformujících se zemí je 
však tato skutečnost spíše na překážku efektivní konkurence. 

Privatizace elektroenergetiky proběhla paralelně s reformou sektoru. S ohledem na dynamický 
rozvoj lze očekávat v privatizaci sektoru další změny. Na prvním místě zpravidla dochází k privatizaci 
distribuce, přenos zůstává mimo pozornost a zůstává zčásti nebo zcela v majetku státu. Zahraniční 
společnosti přednostně nakupují distribuční podniky a tím automaticky získávají podíl na trhu 
v dodavatelských aktivitách. V této oblasti je návrat investic rychlý a investice jsou zpravidla pod 
hodnotou odhadovanou na počátku privatizačního procesu (Maďarsko, Polsko, Bulharsko, ČR). 
Obvykle jde o nákup majoritního podílu v distribučních společnostech, jindy i minoritních částí. Jako 
investoři nebo strategičtí partneři vystupují nejsilnější elektrizační společnosti jako RWE, E.ON, EdF, 
ENEL, ČEZ apod.) Je zjevná tendence nahradit státní monopoly privátními megamonopoly. 
Poznamenejme, že efektivní prodejní cena společností na měřící místo (zákazníka) byla poměrně 
nízká cca 80-250 EUR, což chápeme jako připojovací náklad 1 kW.  

Privatizační proces se dotýkal i oblasti výroby, avšak nové soukromé kapacity se zpožďují za 
rozvojem vertikálně integrovaných společností, což se vysvětluje rizikem, které existuje na 
objevujících se trzích. Netýká se obnovitelných zdrojů, jejichž podíl je stále nízký v porovnání 
s nároky systémů na výkon.  

Celkový pohled na strukturu vlastnických vztahů ukazuje, že poslední období se vyznačuje 
koncentrací tržní síly a méně než 10 společností s ohledem na svou sílu dominuje. Popsaný proces 
pokračuje a možná varianta rozvoje volného trhu spočívá v prostorovém ovládání trhu.  

 

Obnovitelné zdroje 

Použití OZ je politickou prioritou reformy energetického sektoru. S ohledem na vysoké ceny 
zařízení a sporné možnosti jejich integrace do energetického trhu bylo nalezeno řešení 
v administrativních rozhodnutích o podílu OZ a jejich podpoře. To vyvolává vyšší ceny pro zákazníky.  

Na straně druhé OZ představují komerčně atraktivní obchod a investiční riziko bylo omezeno na 
přijatelnou úroveň. Přijatá opatření jsou udržitelná, pokud podíl OZ včetně velkých VE nepřekročí 
10 % na celkové spotřebě elektřiny (připouští se diskuse tohoto limitu). Ambicióznější plány rozvoje 
OZ budou vyžadovat jejich integraci do trhu.  

S ohledem na vysoké ceny současných technologií OZ a vzhledem k potřebě redukce emisí jsou 
investice do rozvoje technologií OZ prvořadou prioritou EU. Pouze nová technologická řešení mohou 
učinit OZ konkurenceschopnými s jinými energetickými technologiemi bez administrativního vlivu na 
jejich pozici.  

Zanedbáváme skutečnost, že rostoucí užití OZ otevírá otázku bezpečnosti zásobování, a to může 
být limitujícím faktorem jejich nasazení. To zdůrazňuje otázku akumulace energie jako specifické 
technologické výzvy EU. 

Poznámka zpracovatele: neřešeným problémem rozvoje OZ je absence povinnosti investorů podílet se na nákladech, 
souvisejících s vyvedením výkonu velkých zdrojů OZ. 

 

Kjótský protokol, obchod s emisemi a energetický trh 

Kjótský protokol, přijatý v roce 1997, ovlivňuje vývoj energetického trhu, jakož i trh dalších 
komodit a služeb několikerým způsobem. 
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 Ovlivňuje: 

• konkurenceschopnost, výběr a rozvoj energetických technologií výroby, 

• výběr primárního zdroje, 

• cenu primárního zdroje a transformovaných forem energie, 

• bezpečnost zásobování, 

• celkový ekonomický rozvoj (specifické ekonomické sektory, 
konečné spotřebitele, nároky na pracovní sílu, úroveň konkurence atd.). 

Současná úroveň emisí a trendy ukazují, že mnohé země nesplní snížení emisí plánované do 
roku 2012. Je zajímavý růst cen elektřiny v celé Evropě do roku 2005, který se často přisuzuje vlivu 
emisních povolenek. Je nutno poznamenat, že jednotlivé země mohly emitovat emisní povolenky bez 
jakýchkoliv nákladů, náklady elektrizačních společností tak nebyly přímo ovlivněny a ke zvýšení cen 
tedy nemělo docházet. 

Cena emisních povolenek ovlivňuje rozhodování o investicích a vede dlouhodobě k výstavbě 
elektráren na plyn, vyvolává rostoucí spotřebu plynu a problémy v zásobování tímto palivem. Pozice 
zemí s tradičně nízkými emisemi je výhodná, to se týká např. Francie, která má exportní charakter. 
Naopak, země s vysokým podílem spalování uhlí, jako např. SRN, jsou v nevýhodě, což vede 
k importnímu charakteru země. Tímto způsobem Protokol ovlivňuje toky energií napříč Evropou.  

Omezení emisí na území určité země ovlivní výstavbu tepelných elektráren na fosilní paliva 
a pocítí je jak domácí spotřebitel, tak i účastník trhu za hranicemi. Hydrotechnický potenciál většiny 
zemí byl vyčerpán, jaderné elektrárny se staví málo s ohledem na odpor veřejnosti proti jaderným 
projektům, OZ vyžadují dotace, efektivní trh může být založen na užití tepelných elektráren na fosilní 
paliva, které však produkují emise. Efekty trhu jsou tak limitovány.  

 

Závěry a doporučení 

Opatření EU, obsažená v Direktivě jsou podmínkou nutnou, ne však dostačující pro rozvoj trhu 
s energií. Vznik trhu je pomalý a je spíše možností než realitou. 

Geografické rozložení výroby a spotřeby není dobře vybilancováno, a proto rozvoj přenosů je 
zásadní pro vývoj trhu. Problémy s tranzitem elektřiny degradují myšlenku jednotného evropského 
trhu na regionální dimensi.  

Neřešení relace rizika energetických společností a odpovědnosti státu a nadnárodních 
společností ovlivňují bezpečnost zásobování.  

Nejsou vyvážené odpovědnosti zemí a energetických společností ve vztahu ke Kjótskému 
protokolu, dalším problémem je nevyjasněná pozice jaderné energie, která brání realizaci společné 
energetické politiky. 

Podpora OZ a administrativně určené cíle omezují ideu společného trhu.  

Privatizace a koncentrace vlastnictví na malý počet podniků zpomaluje implementaci myšlenky 
vzniku společného trhu. Skutečnost, že operátor distribučního systému a operátor trhu představují 
jediný subjekt, způsobuje, že otevření trhu je sporné. Referát navrhuje ke všem důležitým oblastem 
opatření, zaměřená na  

• politické dohody mezi Ruskem a EU, jako předpokladu dalšího rozvoje energetického trhu 
v Evropě (otevření pro ruské společnosti, vstup zemí EU do oblasti průzkumu a výroby 
v Rusku), 

• rozvoj elektrických sítí a budování tranzitních kapacit, 
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• realistické ocenění bezpečnosti zásobování každé země a budování vlastních výrobních 
kapacit, 

• zabezpečení dodávek plynu, 

• ochranu proti vzniku tržních monopolů a koncentraci vlastnictví, 

• řešení problému užití OZ, 

• výzkum a vývoj nových energetických technologií. 

 

2.3 LIBERALIZACE SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V EU 
(LIBERALISATION OF THE ELECTRICITY SECTOR 
IN THE EUROPEAN UNION) 

Diskusní sekce 5.2 

Alberto Núñez 

Přestože liberalizace elektroenergetiky probíhá v Evropě více než 10 let, nebyla dosažena 
jednota odpovídajících modelů. Referát poskytuje v první řadě přehled různorodosti liberalizačních 
modelů a sumarizuje z pohledu perspektivy nedořešené výzvy. EU by měla dát přednost efektivnosti 
liberalizačního procesu před prosazováním formálního modelu. Asymetrie mezi státy vytváří mezi 
evropskými zeměmi a společnostmi nerovné hrací pole. Mimořádně obsáhlý referát (49 stran) rovněž 
analyzuje kompatibilitu regulačního rámce energetického sektoru Evropy.  

Přestože referát vznikl v USA (Virginii), podrobně se zabývá evropskou liberalizací 
elektroenergetiky, mj. v porovnání se situací v USA. 

  

2.3.1 Úvod 
Zkušenosti s liberalizací trhů s elektřinou v USA nejsou nejlepší, mj. se v této souvislosti zmiňuje 

mimořádně nákladná systémová porucha v roce 2003. Mezi legislativou jednotlivých států, pokud jde 
o volný přístup k sítím, existují značné rozdíly. 

Jak Evropská komise (EK) hodnotí stav v Evropě, vyplývá z několika citací ze zprávy EK z r. 
2005: 

„Zatímco počáteční otevření trhů s elektřinou bylo ve značné míře úspěšné, je ještě před námi 
mnoho práce ve prospěch průmyslu i občanů.“ 

„Největším problémem je absence integrace národních trhů a očekávané konvergence cen 
elektřiny. Mnoho národních trhů se vyznačuje značnou koncentrací elektroenergetiky, což brání 
konkurenci a možnosti uplatnění práv spotřebitelů změnit dodavatele.“ 

Referát má 5 sekcí:  

• Sekce I analyzuje zkušenosti s liberalizací v řadě zemí.  

• Sekce II se zabývá výzvami, které stojí před regulací, která by měla napomoci vytvoření 
konkurenčního trhu.  

• Sekce III zkoumá nerovnoměrnosti mezi společnostmi, které brání vytvoření jejich rovné 
příležitosti na energetických trzích.  

• Sekce IV analyzuje kompatibilitu regulačních záměrů. 

• Sekce V sumarizuje výsledky.  
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S ohledem na značný rozsah materiálu uvádíme pouze nejdůležitější názory, týkající se evropské 
elektroenergetiky a zkušeností s liberalizací (Sekce I).  

 

2.3.2 Liberalizace v EU 
První Direktiva, týkající se liberalizace elektroenergetiky v EU, byla vydána již v r. 1996. Ačkoliv 

výhody restrukturalizace sektoru byly od počátku jasné, některé členské státy nebyly příliš horlivé při 
zavádění nových pravidel. Výchozí situace v zemích jako Francie, Itálie, Portugalsko byla podobná 
jako ve Velké Británii a sektor elektroenergetiky se vyznačoval vertikální integrací společností ve 
vlastnictví státu. Nejrychleji proběhly změny ve Velké Británii, jinde se déle váhalo. V Německu 
a Belgii byl rovněž překážkou rychlé liberalizace podíl regionálních a lokálních společností na kapitálu 
elektrizačních společností. Jako výsledek konsenzu, Direktiva doporučila dvoufázovou liberalizaci se 
dvěma možnými modely (single buyer, third party acces). Nová jednání vedla k přijetí druhé Direktivy 
v r. 2003. Doporučila jediný model konkurenčního jednotného velkoobchodního trhu a kompletní 
liberalizaci distribuce.  

Základní legislativa EU stanovila následující rysy liberalizačního procesu: 

Vytvoření organizovaného velkoobchodního trhu. 

Trend (ne však závazek) oddělit vlastnictví přenosových sítí ve prospěch společnosti, nezávislé na 
ostatních činnostech. 

Regulované tarify pro přístup třetích stran k sítím. 

Funkční oddělení distribuce a komercializaci obchodu.  

Pozdější liberalizaci maloobchodního zásobování. 

Přechodná opatření v oblasti restrukturalizace. 

Na rozdíl od USA liberalizace byla prosazována EU a ne členskými státy, důraz byl položen spíše 
na formální opatření, než na vznik reálné konkurence.  

Trhy výroby elektřiny vznikly v členských státech buď povinně nebo i dobrovolně a zahrnovaly trh 
následujícího dne (day ahead market) a bilanční trh pod působnosti operátora trhu, který v mnoha 
zemích nebyl vlastníkem přenosových sítí. Ve Velké Británii došlo ke změně tohoto modelu 
a organizovaný trh byl zaměřen na bilaterální vztahy. Trhy byly v dalším doplněny o tento typ 
transakcí a trhy typu forward.  

Oddělení přenosových aktivit nejen v oblasti provozu, ale i pokud jde o vlastnictví, je oblastí, která 
přináší lepší výsledky v EU než v USA. Společné provozování přenosových sítí TSO a společné 
vlastnictví může způsobovat určité konflikty mezi zmíněnými funkcemi, ale je přínosnější. Nicméně 
Francie a Německo zachovávají společné vlastnictví výroby a přenosu, ale při odděleném řízení.  

Liberalizace rozvodu proběhla v Evropě prozíravěji než na druhé straně Atlantiku. Legislativa 
Společenství umožnila všem odběratelům měnit dodavatele od roku 2007. Větší důraz byl položen na 
veřejné služby a odstranění finálních tarifů elektřiny nebo jejich náhradu tarify poslední instance.  

 

2.3.3 Krize liberalizace 
Devadesátá léta v principu ověřily výhody liberalizace elektroenergetiky, její start byl doprovázen 

dočasným poklesem cen elektřiny zvláště pro velké spotřebitele a v některých zemích nové 
podnikatelské příležitosti způsobily i příliv investic do výroby.  
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První obtíže se dostavily v r. 2001 v Kalifornii a na západě USA, o rok později v Kanadě a později 
i v Itálii. Zjištění o manipulaci s cenami a hospodářskými ukazateli narušily důvěryhodnost reforem. 
V roce 2004 zapůsobil růst cen ropy a plynu, vznik obchodu s CO2 a zvyšování cen elektřiny mj. 
v důsledku drahé výroby z OZ. Za příčiny krize se pokládaly:  

1) nedostatek nezávislých dodavatelů, kteří by mohli soutěžit s tradičními,  

2) vyšší uvědomění rizik tržní síly obchodu s elektřinou a  

3) zpochybnění výhod liberalizace sektoru a výskyt nových zastánců tradiční regulace.  

Uvedené úkazy připomínají, že liberalizace elektroenergetiky není bez rizik. Skutečný trh musí 
připouštět krátkodobou volatilitu cen, která vyplývá z proměnlivosti poptávky. Ceny jsou ovlivněny 
působením marginální ceny výroby (určují ji nejdražší jednotky, nezbytné ke krytí). Odrazují od 
dlouhodobých kontraktů a vedou ke snižování investic do nové výroby. 

Technické a ekonomické zvláštnosti elektřiny (nemožnost akumulace, neustálé přizpůsobování 
poptávky a dodávky, malá elasticita cen) vyžadují velmi podrobná pravidla fungování tržního 
systému. Situaci komplikuje nejednotná legislativa na různých úrovních (státní, federální, EU). 
Regulační orgány usilují o přijetí ozdravných opatření, tendencí sektoru je však přechod k oligopolní 
struktuře. Finanční kapacita velkých společností a jejich zkušenosti vedou k rozšiřování jejich 
podnikatelských aktivit (nákupy dalších společností a základních prostředků) a k malé efektivnosti 
regulačních opatření na národní i evropské úrovni.  

V USA naznačené problémy vedly buď k paralyzování procesu liberalizace (Montana, Oklahoma, 
West Virginia) nebo dokonce k jeho zrušení (Arkansas, New Mexico). Ve 34 státech Unie (v době 
přípravy referátu) neprobíhal jakýkoliv liberalizační proces. Je zajímavým zjištěním, že ve státech 
s liberalizací elektroenergetiky rostou ceny elektřiny rychleji než ve státech bez restrukturalizace 
sektoru.  

V Evropě tyto události do jisté míry ohrozily výhody liberalizace, nedošlo však k jejímu omezení. 
Růst velkoobchodních cen (plně nezdůvodněný cenami paliva), růst koncentrace podnikání a rozdíl 
v postupu restrukturalizace lze připsat na vrub nedostatečných aktivit na maloobchodním trhu. EK 
zkoumá příčiny těchto jevů a dochází k názoru, že hlavními problémy jsou: 

nadměrná koncentrace trhu, 

vertikální integrace operátorů,  

nedostatečná integrace národních trhů, 

nedostatečná transparentnost trhu a  

problémy se stanovením cen.  

Nízká úroveň přeshraničního obchodování nevyvolává na výrobce žádoucí tlaky, nedostatečná 
infrastruktura propojení zpomaluje postup integrace trhů. Schází investiční stimuly k odstranění 
úzkých míst. Pokud se nenalezne potřebné strukturální řešení problémů, efektivní konkurence 
nemůže vzniknout.  

 

2.3.4 Závěry 
Ani 15 let po zahájení liberalizace elektroenergetiky neexistuje mezinárodně přijatelný model 

elektroenergetiky, který by vedl ke skutečně konkurenceschopnému systému.  

Trhy s elektřinou vyžadují změnu přístupu. Úsilí musí být soustředěno na efektivní stupeň 
liberalizace, která bude podobná ve všech zemích.  
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Abychom se dostali k reálné konkurenci, nestačí řešit soubor naznačených problémů. Musíme se 
rovněž dotknout problému, kterému byla dosud věnovaná malá pozornost: trhu akvizicí a slučování 
společností. Týká se to:  

1) Přímé účasti státu v kapitálu energetických společností. 

2) Komerční a finanční asymetrie společnosti, z nichž některé jsou tak zvýhodňovány na trhu.  

Naše analýza ukazuje, že společnosti, vedoucí v EU proces koncentrace, patří k nejvíce 
chráněným a nejméně účinným. Bez efektivní liberalizace energetických kapitálových trhů nemůže 
existovat efektivní trh s elektřinou.  

Systém obchodování emisemi CO2 nevytváří technologické změny skladby elektroenergetiky. 

Hlavní výzvou sektoru pro budoucnost jsou: zásobování čistou, konkurenceschopnou energií, 
které snižuje externí závislost a vede k investicím, které lze stěží dosáhnout pomocí stávajícího 
regulačního modelu. 

Je nutno urychlit tato řešení, na něž je nutno odpovědět v zájmu nepříliš vzdálené budoucnosti.  

2.4 ALTERNATIVY PROJEKTOVÁNÍ TRHŮ S ELEKTŘINOU 
(DESIGN CHOICES FOR ELECTRICITY MARKETS)  

Diskusní sekce 5.1. 

L. J. (Laurens) De Vries , Delft University of Technology, Faculty of Technology, 
Policy and Management, Energy & Industry Section 

 

2.4.1 Úvod 
Deset let po vydání Evropské směrnice pro vnitřní trh se model trhu v jednotlivých zemích stále 

liší a vytčený cíl, tj. vytvoření jednotného evropského vnitřního trhu elektřinou, nebyl dosažen. Autor si 
klade otázky: jak organizovat rozvoj sítí s cílem zvyšování jejich kapacity a jak docílit adekvátní 
investice do výrobních kapacit. 

Restrukturalizace evropské elektroenergetiky odstartovala bez diskuse o fundamentálních 
možnostech projektu konkurenčních trhů s elektřinou. Pod tímto pojmem se rozumí organizační 
struktura elektrizační soustavy. Je nutno určit, které části jsou odpovědné za které funkce, jak jsou 
regulované a jak mají být stimulovány. S ohledem na pomalý pokrok při formování jednotného trhu 
a s ohledem na řadu dosud neřešených otázek jde o dlouhodobý proces, projekt trhu tak vyvolává 
nový zájem. Referát předkládá systematickou analýzu možných variant a omezení spojených 
s návrhem konkurenceschopného trhu a analýzu možností ovlivnit výrobu.  

Referát hledá odpověď na otázku: jaké jsou dlouhodobé možnosti regulace evropských 
elektrizačních soustav a jak regulace ovlivní dlouhodobý vývoj sektoru. Součástí této otázky jsou 
problémy jako: 

• Jaké jsou výzvy, jimž čelí současné evropské trhy s elektřinou? 

• Jak může projekt trhu ovlivnit problémy elektroenergetiky, zvláště adekvátnost výrobní 
základny?  

• Které faktory ovlivňují adekvátnost výroby?  

• Které možnosti volby jsou před námi a jaké jsou argumenty pro a proti? 

Pozornost je soustředěna na střednědobé vlivy projektu trhu, zejména na investice do výroben. 
Časový horizont je přibližně polovina příští dekády, kdy se jeví potřeba realizovat v Evropě významné 
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množství nových výrobních kapacit. Mimo pozornost nejsou ani dlouhodobé vlivy změn, například na 
technologické inovace.  

 

2.4.2 Evropské trhy s elektřinou 
Dlouhodobé cíle energetické politiky jsou poměrně stabilní a lze je charakterizovat třemi A: 

”Accessibility, Availability a Acceptability“ (přístupnost, dosažitelnost a přijatelnost). To lze vyjádřit 
i jinak: bezpečnost zásobování, nízké ceny pro konečného spotřebitele a sociální a ekologická 
přijatelnost. I více než deset let po vydání první Direktivy EU (96/92/EC) zůstávají tyto cíle pouhou 
výzvou.  

Různé výchozí pozice, různé tempo liberalizace a různost projektu trhů vedly k vysoce 
fragmentovanému evropského trhu s elektřinou. Důsledkem jsou nízká transparence, omezená 
konkurence a významné variace ceny elektřiny. Ceny elektřiny rostou, do nových kapacit se 
v počátcích liberalizace téměř neinvestovalo, určité snahy se projevují v přítomnosti, avšak není 
jasné, zda se tyto „plány na papírech“ budou realizovat, zda budou dostatečné a včas zabezpečí 
současnou poměrně vysokou úroveň spolehlivosti.  

Objevují se nové technologické možnosti (výroba v malých jednotkách, větrná energie, nové 
informační technologie - IT), jejich plný dosah je však stále nejasný. 

• Možnost výroby elektřiny v malém ve velmi malých jednotkách je komerčně dostupná. 
Dovoluje efektivní využití odpadního tepla, překážkou rozvoje je často nedostatečná 
infrastruktura zásobování palivy. Dovoluje však využití solární a větrné energie. Případný 
rozvoj bude vyžadovat změny v sítích z hlediska fyzikálního, provozního i z hlediska cen 
a regulace.  

• S růstem využívání solární a větrné energie poroste fluktuace výkonu, což povede k novým 
problémům. Řešení by mohly poskytnout akumulace energie a levná výroba špičkové 
energie. Léta výzkumu v tomto směru ještě nevedla k žádoucím výsledkům. 

• Využívání nových IT v sítích a měření otevírá dveře inovativním aplikacím.  

 

2.4.3 Výzvy  
V této kapitole shrneme hlavní výzvy, jimž podle názoru autorů čelí evropské elektroenergetika. 

Lze je roztřídit do tří kategorií: problémy implementace, struktury trhu a politiky konkurence a otázky 
investic.  

 

Implementace Direktiv 

Implementace Direktiv EU je nezbytnou podmínkou, nikoliv však dostatečnou, pro vznik 
konkurenčního trhu. Působí tu fyzikální (úzká místa), ekonomické a regulační překážky. V toho 
důsledku je rozvoj trhů pomalý a formální. 

 

Kompetence 

Průzkum sektoru (EU Sector Inquiry, EC, 2006) uvádí čtyři záležitosti, týkající se 
konkurenceschopnosti trhu: koncentraci trhu, vertikální vlastnické vztahy, nedostatek transparence 
a ceny.  
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EU má omezené možnosti zasahovat do lokální tržní síly, asi proto podporuje rozvoj 
mezisystémových kapacit. V principu však investice do propojení může být racionální pouze 
v případě, že představuje levnější možnost, než lokální výstavba elektráren, nebo když přínosy 
zvýšení stability a bezpečnosti zásobování vyváží vynaložené náklady.  

Dalším problémem je vertikální integrace. Snižuje likviditu velkoobchodního trhu a ztěžuje vstup 
nových stran na trh. Vertikální integrace výroby a distribuce je obvyklá a roste. Je to sílící trend: růst 
vertikální integrace nejenže snižuje likviditu velkoobchodního trhu ale také zvyšuje tlak na zbytek 
společností jít rovněž cestou vertikální integrace.  

Podobným způsobem vzniká trend integrace výroby elektřiny se sektorem plynu (výroby, přenosu, 
obchodu). Na vyšší úrovni vzniká potřeba integrovaných plynárenských společností, vybavených 
schopností vyjednávat s mocnými partnery jako Gazprom. Na nižší úrovni to způsobuje konflikt s 
cílem vytvořit likvidní konkurenceschopný trhy.  

Ceny s ohledem na jejich konzistentní růst v Evropě v posledních dvou letech se staly také 
předmětem průzkumu. Tam, kde je marginálním palivem plyn, je jasná korelace mezi cenami plynu 
a elektřiny. To neplatí pro ceny uhlí a elektřiny a podle průzkumu jejich růst způsobuje tržní síla.  

Investice a inovace 

Neřešeným problémem zůstává, jak poskytnout operátorům sítí stimuly pro optimální investice do 
sítí. Otázka, jak vypadá optimální síť, však nemá odpověď. Rozvoj sítí souvisí s potřebnými 
trajektoriemi, vysokými investičními náklady a dlouhou dobou přípravy realizace. Přitom existuje 
značná neurčitost potřeby služby sítí, což vede k investičním rizikům a k nedostatečným nebo 
přebytečným investicím. V praxi jsou přenosové sítě často objektem regulace „cost plus“ – nákladové 
ceny.  

Další problém představují OZ. Podíl OZ se v minulých letech v EU pohyboval kolem 14 %. Cíl 
energetické politiky dosáhnout v EU podílu 21 % k roku 2010 nebude dosažen. Vývoj ovlivňují 
schémata podpory OZ (jsou dosud neschopné konkurence), nekoordinace národních schémat 
podpory a potřeba managementu jejich vlivu na sítě.  

Podpora OZ je pro nejbližší dekády nedostatečná, cíle EU v oblasti snižování emisí vyžadují další 
opatření jako technologie CCS a jadernou energii. Není jasné, jak se bude vyvíjet politika zmírnění 
ovlivňování klimatu, což vyvolává další rizika v oblasti tepelných elektráren.  

Není zanedbatelná otázka, zda trhy poskytují dostatek stimulů pro rozvoj zdrojů. Současná 
přijatelná úroveň spolehlivosti vyžaduje jistý přebytek výrobních kapacit. Je otázkou, kdo ji 
v perspektivě zabezpečí. 

 

2.4.4 Úlohy projektu trhu 
Cílem referátu je odhadnout, jak mohou být uvedené problémy ovlivněny projektem trhu, jeho 

organizační strukturou, regulací a alokací odpovědností v sektoru elektroenergetiky. K tomu účelu 
provedeme analýzu fungování ES a potřeby zajištění jednotlivých funkcí, vezmeme v úvahu možnosti 
organizace výkonu těchto funkcí na konkurenčním trhu a seskupíme různé soubory výběru projektů 
pro koherentní alternativy projektu trhu. 

 

2.4.5 Organizace technických funkcí 
Vertikálně integrovaná struktura dovolovala v minulosti potřebné funkce organizovat centrální 

koordinací a plánováním. Vzniká otázka, jak je zajišťovat v novém konkurenčním prostředí.  
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Tradičně se rozlišují funkce související s provozem a plánováním, tyto nemohou být plně 
odděleny. Oblast technických funkcí se pohybuje od lokálních až po úroveň synchronních 
propojených soustav. Vztahují se k nim rovněž institucionální otázky. Např. v soustavách UCTE se 
nevyskytuje operátor systému pro celou soustavu, ale síť operátorů pro jednotlivé části systému. 
Technické funkce ES zahrnují řízení výroby, provozu soustavy, přenosových sítí a distribučních sítí.  

Při restrukturalizaci sektoru je nutno vzít v úvahu, jak lze jednotlivé funkce organizovat, otázkou 
je, která aktivita musí být exkluzivní („monopolistická“) a kterou lze svěřit trhu. Exkluzivní aktivity je 
poměrně snadné organizovat, řízení funkcí, které lze „přenechat trhu“, je obtížnější. Příkladem takové 
funkce je zajištění adekvátnosti výroby.  

2.4.6 Možnosti institucionálního uspořádání 
 Po restrukturalizaci zůstávají technické funkce ES beze změny, mění se jejich organizace. Nově 

musíme rozlišovat technickou, neboli fyzikální stránku ES, a stránku ekonomickou a institucionální.  

 

Technická část systému sestává z fyzikální vrstvy (výroba, přenos, rozvod) a z vrstvy provozní 
(operátoři výroben a sítí, řízení odběru).  

Ekonomická část systému se týká všech produktů a služeb, které se vztahují k elektřině, to je 
z dodavatelů, obchodníků a konzumentů těchto produktů a služeb. Například operátor výroby může 
nabídnout na trhu operátorovi sítí elektřinu a podpůrné služby. Jak uvedeme v dalším, lze si 
představit několik různých organizací trhu. Na obr. 2.8 je schéma decentralizovaného trhu.  
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Obr. 2.8 Schéma organizace decentralizovaného trhu 

 

Základní typ trhu předpokládá otevření pouze výroby, ostatní úseky zůstávají monopolní. Je to 
organizace typu Single Buyer (jediný kupující), jejíž výhodou je jednoduchost, předpokládá pouze 
vázané odběratele. Nevýhodou takové organizace je nedostatek stimulů pro jediného kupujícího, 
chovat se efektivně. Distribuce je monopolní a vyžaduje regulaci.  

Model konkurence v maloobchodu dovoluje odběratelům vybrat si svého dodavatele elektřiny. 
Předpokládá kompletní oddělení maloobchodu od monopolní distribuce.  

Oddělení může mít několik stupňů: 

•  účetní oddělení, 
•  administrativní oddělení, 
•  právní oddělení a  
• oddělení vlastnictví.  
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Výhodou konkurence v maloobchodu je to, že vyvíjí tlak na dodavatele k nákladové efektivnosti 
a optimalizuje chování vůči odběratelům.  

 

Integrovaný vs. decentralizovaný trh 

Existují dvě diametrálně rozlišné možnosti, jak organizovat velkoobchodní trh. Decentralizované 
trhy jsou typické pro Evropu, příkladem jsou trhy v Nizozemí a Velké Británii. Integrovaný model je 
typický až na výjimky v USA.  

V decentralizovaném modelu je programování výroby, bilancování a management úzkých míst 
organizované odděleně. Účastníci trhu vstupují do smluvních vztahů mezi sebou a TSO pouze 
zaznamenává jejich předpokládané toky.  
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Obr. 2.9 Schéma organizace integrovaného trhu 

 

Na integrovaném trhu se veškerá výroba elektřiny prodává povinnému „poolu“ a spotřebitelé 
mohou nakupovat pouze u této jednotky. Účastníci trhu sdělují své nabídky v předstihu, ale 
systémový operátor provádí clearing trhu v reálném čase. Z nabídek výroby si vybírá nejlevnější až 
do krytí poptávky, dodací cenu určuje marginální jednotka. Jelikož se proces odehrává v reálném 
čase, srovnání nabídky a poptávky probíhá spojitě a není nutný samostatný systém bilancování 
a vyrovnávání. 

Operátor systému může využít své znalosti k použití uzlových cen, které představují 
nejefektivnější metodu vyloučení úzkých míst. Vedou k takovému rozložení výroby, které pokrývá 
poptávku a vyhovuje omezením v sítích.  

V decentralizované soustavě TSO v případě vzniku úzkého místa může pouze provést re-
dispečink (nové rozdělení výroby), které je obvykle nedostatečně efektivní. Decentralizované trhy 
rovněž představují překážku pro rozvoj OZ.  

Teoreticky mohou oba systémy vést ke stejným výsledkům, ale integrované trhy mají několik 
výhod: 

• Větší počet subtrhů v decentralizovaném systému (energie, bilancování, management úzkých 
míst apod.) způsobuje významné náklady transakcí. 

• Integrované trhy umožňují využít výhod uzlového oceňování, které je nejefektivnější metodou 
managementu úzkých míst.   



20. Světový energetický kongres - výběr z referátů 
 

 - 62 -  

II 

• Integrované trhy jsou méně citlivé vůči tržní síle, jelikož trh není fragmentován, je 
transparentnější a vzhledem k uzlovým cenám dovoluje efektivnější využití sítí. 

• Umožňuje jednodušší řazení OZ, jelikož nevyžaduje zvláštní bilancování. 

Dovoluje efektivnější tzv. kapacitní mechanismy. 

 

2.4.7 Kapacitní mechanismy 
Významnou stránkou projektování trhů jsou tzv. kapacitní mechanismy, které mají zabezpečovat 

rozvoj výroby v souladu s rostoucí spotřebou. Mají současně zabezpečovat racionální úroveň 
spolehlivosti. Lze rozlišovat 6 typů kapacitních mechanismů, které lze členit podle toho, zda působí 
pomocí cenových mechanismů nebo působí přímo.  

Kapacitní mechanismy, které se opírají o ceny, jsou: 

• poplatky za kapacity, 

• strategické rezervy, 

• oceňování provozních rezerv. 

Kapacitní mechanismy, založené na výrobních kapacitách, jsou 

• závazné kapacity, 

• smlouvy o spolehlivosti, 

• předplacené kapacity. 

Referát podrobně analyzuje jednotlivá možná řešení, jejich přednosti a nevýhody.  

Kapacitní mechanismy založené na výrobních kapacitách se hodí zejména pro soustavy 
s integrovaným pojetím trhu. Aplikaci tohoto typu mechanismu brání v Evropě decentralizované pojetí 
trhu s elektřinou a princip subsidiarity. Komplikace nastává, jestliže různé země přijmou rozdílný nebo 
žádný systém kapacitního mechanismu. Zvolený systém ovlivňuje ceny elektřiny i úroveň 
spolehlivosti zásobování. Lepší výsledek by bylo možno dosáhnout při opuštění principu subsidiarity.  

 

2.4.8 Alternativy projektu trhu 
Jak bylo řečeno v předchozím, projekt trhu má tři hlavní oblasti: stupeň otevření trhu, volba mezi 

decentralizovaným a integrovaným pojetím trhu a výběr kapacitního mechanismu. První dvě volby 
jsou navzájem nezávislé, třetí závisí na rozhodnutí o prvních dvou.  

Na analýzu uvedených problémů navazují další, které v referátu nejsou pojednávány, speciálně 

• oddělení sítí (unbundling), 

• zásady regulace sítí, 

• časování regulace sítí, 

• ochrana spotřebitelů.  

 

2.4.9 Závěry 
Bezpečnost zásobování elektřinou je ohrožena, jelikož stimuly pro investování do výroby nejsou 

adekvátní. Stávající rezervy v Evropě jsou ještě dostatečné, avšak klesají. 
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Technologické změny (mikrogenerace, nové IT) mohou podstatně změnit dynamiku trhů 
s elektřinou. Jestliže se mikrogenerace stane všeobecnou, její krátká realizační lhůta dále přibrzdí 
tendence investičních cyklů. Inteligentní měření zpřístupní inovativní smlouvy, které opatří pro výrobní 
společnosti lepší investiční pobídky a lepší odhad potřeby rezervních výkonů. 

Je možný odlišný scénář, v němž slučování a akvizice povedou k vysoce koncentrovanému trhu, 
na němž bude evropským trhům s elektřinou dominovat několik málo nadnárodních společností. Tyto 
budou mít snahu investovat do výroby více, než lze očekávat v důsledku konkurence. Avšak ve 
vztahu k udržování dostatečně vysoké hladiny investic budou vystaveni „dilematu vězně“ a budou se 
vyhýbat vzájemnému klání.  

Poznámka: Vězňovo dilema označuje v teorii her typ hry s nenulovým součtem, ve které mají dva hráči („vězni“) možnost 
spolupracovat nebo nespolupracovat a výsledný stav jejich zisku závisí na jejich rozhodnutí. Tak jako u mnoha jiných her se 
předpokládá, že každý hráč se stará především o svůj prospěch – snaží se maximalizovat své výhody a nebere ohled na 
prospěch ostatních hráčů. Dominantní strategií je zde nespolupráce, tj. bez ohledu na to, jakou strategii si vybere spoluhráč, 
nespolupráce vykazuje pro hráče vždy lepší výsledek než spolupráce. Takže pro hru je jediná možná rovnováha, a to když oba 
hráči nespolupracují. Tato rovnováha však nemusí vést k Pareto-optimálnímu řešení. To znamená, že pokud by oba hráči 
zůstali loajální, v konečném součtu by oba dva získali více, než když nespolupracují. 

Je několik možných cest ke stabilizaci investic do výroby a zajištění rozumné úrovně bezpečnosti 
zásobování. Evropa je však s ohledem na dřívější rozhodnutí o modelu trhu z řady nich vyloučena 
(decentralizovaný trh, subsidiarita, konkurence maloobchodu). Lepší strategií v tomto směru než 
nečinnost je opatření sice omezené účinnosti jako metoda „strategické rezervy“, anebo nový 
inovativní kapacitní mechanismus, možná i v jednotlivých státech, avšak navzájem porovnatelný.  

Další možností je změna projektu trhu a přechod k jeho integrovanému pojetí, na němž je TSO 
současně operátorem trhu.  

Zavedení konkurence na maloobchodním trhu může být příčinou nedostatečného investování, 
neboť přerušuje řetězec mezi výrobcem a spotřebitelem. Vezmeme-li v úvahu omezené potenciální 
přínosy konkurence v maloobchodu, stojí za úvahu její přehodnocení.  

Projektování trhů se neodehrává ve vakuu. Dosah tohoto referátu je omezen hlavně na vliv trhu 
na rozvoj výrobní základny. Je účelná další analýza, která povede k lepšímu pochopení dynamiky 
regulace a projektování trhu s elektřinou, a to analýza trhu s plynem, trhu s CO2 a trhu pro OZ.  

 

 

2.5 MÝTY O TRHU A FAKTA – KONTEXT ONTARIO 
(MARKET MYTHS AND FACTS - THE ONTARIO CONTEXT) 

Diskusní sekce 6.4. 

(Autor neuveden) 

 

Svět se naučil mnoho o trzích s elektřinou, přesto v této oblasti přetrvává řada mýtů. Referát se 
jimi zabývá z pohledu dodávek elektřiny spotřebitelům, přenosu a distribuce z pohledu společnosti 
Hydro One, která se zabývá přenosovými elektrickými sítěmi v Provincii Ontario, Kanada. Zkušenosti 
společnosti varují před úsilím učinit přenos účastníkem trhu. 

Ze seznamu bez komentáře vyjímáme:  

Mýtus 1: Trh nám zajistí spolehlivost dodávek. 

Mýtus 2: Středobodem pozornosti by měl být mechanismus trhu. 

Mýtus 3: Přenos je v konkurenci s výrobou. 
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Mýtus 4: Trh bude stimulovat nové přenosy. 

Mýtus 5: Distribuovaná výroba sníží nároky na přenosy. 

Mýtus 6: Rozvoj přenosů bude sledovat rozvoj výroby. 

Mýtus 7: Mezisystémová propojení nejsou dobrá, vystaví nás problémům jiných. 

Mýtus 8: Zpevňování sítí na úroveň „měděné desky“ má významná rizika. 

Referát podrobně komentuje jednotlivé „mýty“.  
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3 ELEKTRÁRENSTVÍ Z POHLEDU KONGRESU 
 

Řada referátů je věnovaná problematice jednotlivých typů zdroje elektřiny. Úvodem shrnujeme 
některá očekávání. 

Je žádoucí maximální využití elektrárenských zdrojů bez emisí CO2, k nimž patří  

• vodní elektrárny, 

• elektrárny, využívající obnovitelné zdroje jako je vítr, slunce, geotermální teplo a biomasa, 

• jaderné elektrárny. 

U jednotlivých zdrojů elektřiny se předpokládají následující možnosti. 

Vodní energie představuje nejdůležitější obnovitelnou energii s vysokou společenskou 
přijatelností. Zdroje vody jsou však určeny především pro pokrytí základních životních potřeb 
společnosti. Budoucí rozvoj je omezen, nový potenciál pro výstavbu je k disposici hlavně v Asii, Jižní 
Americe a Africe. 

Nové obnovitelné zdroje jako energie větru, slunce, geotermální energie a biomasa mají výhodu 
v nulových nebo velmi nízkých emisích CO2. Snižují závislost na fosilních zdrojích, jsou však 
k dispozici často v místech, kde schází infrastruktura sítí. Vyznačují se nízkou hustotou energie 
a nepravidelným provozem (větrná, solární). Jejich integrace do elektrických sítí je možná, avšak 
velmi drahá. Možnosti jejich využití jako hlavního zdroje elektřiny jsou iluzorní. Biomasa je výhodným 
zdrojem, ale vyznačuje se konkurencí s uplatněním v potravinářství.  

Jaderná energie se vyznačuje nulovými emisemi CO2. Nabízí vysoký stupeň využití. Vyžaduje 
velmi vysoké počáteční investice, vyvážené velmi nízkými palivovými náklady. Výrobní náklady 
energie jsou nízké a mají předpoklad dobré stability. Finální uložení jaderného odpadu je ve stadiu 
řešení. Vykazuje rostoucí akceptovatelnost.  

Elektrárny spalující uhlí se budou uplatňovat i nadále v rostoucím měřítku. Ke snížení jejich 
emisí CO2 bude nutné zavést „ čisté uhelné technologie (CCT)“, zachycování a oddělování uhlíkatých 
látek (CCS - Carbon Capture & Sequestration). V rámci těchto technologií se CO2 např. vymývá ze 
spalin, koncentruje a pomocí potrubí přenáší do geologických formací. Zatím se nachází spíše ve 
stadiu laboratorních pokusů a připravuje se nasazení demonstračních jednotek. Očekávané 
technologie budou použitelné pro stávající i pro nově budované elektrárny, dosud však pro potřebné 
investice schází potřebné stimuly.   

EK navrhuje zřízení asi 10-12 demonstračních jednotek, které by měly být uvedeny do provozu 
v letech 2012-15, po roce 2020 by měly být k disposici v plně komerční formě.  

Poznámka: Plánem společnosti ČEZ je zapojit se do tohoto projektu, např. v oblasti severočeských elektráren. 
Záměr je mimořádně investičně náročný a náklady ČEZ na zmíněný projekt se odhadují na cca 10 mld. Kč. 

Elektrárny spalující plyn zaznamenaly výrazný rozvoj v devadesátých letech, a to díky vývoji 
vysokoteplotních spalovacích turbín. Zejména se rozšířil typ kombinovaných výroben typu CCGT, 
které jsou pro veřejnost poměrně dobře přijatelné. Jejich výhodou je vysoká účinnost cyklu CCGT, 
kolem 55-60 %, nízké počáteční investice a poměrně nízké emise CO2. Tyto výhody jsou vykoupeny 
jistými nevýhodami, a to skutečností, že více než 50 % výrobních nákladů elektřiny tvoří náklady na 
palivo. To vede vzhledem k situaci na trhu zemního plynu ke značné volatilitě ceny vyrobené energie, 
která vykazuje výraznou vazbu na tržní ceny ropy. Předpokládá se jejich další mírný rozvoj.  

V nejbližších 25 letech analýzy významných mezinárodních institucí předpokládají, že:  

• Uhelné elektrárny se budou nadále široce využívat, vyžadují však naléhavě zvládnutí 
a praktické uplatnění tzv. čistých technologií.  
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• Sektor jaderné energetiky se nově oživuje a přichází na pořad dne.  

• Podíl vodní energie na výrobě se ve světě v podstatě nezmění, podobně jako podíl 
plynových elektráren CCGT.  

• Přímé spalování tekutých paliv zaznamená pokles, lze předpokládat zachování podílu 
dieselového pohonu generátorů.  

• Přes vysokou preferenci a podporu OZ jejich podíl zůstane malý.  

• Výroba elektřiny bude nadále spočívat ze 2/3 na užití fosilních paliv.  

 

Po roce 2040 se dostanou ke slovu nové technologie:  

• Budou plně k disposici vyzkoušené čisté uhelné technologie na nižší úrovni nákladů. 

• Jaderné elektrárny spočívající na štěpné reakci se budou stavět s novými moderními 
bezpečnými reaktory. 

• Budou zveřejněny výsledky realizace programu jaderné fúze ITER.  

• Nelze předpokládat vyřešení dostatečně ekonomických solárních elektráren, které stále 
nebudou vhodné jako základní zdroj elektřiny. 

• Vodík jako palivo bude určen převážně jako palivo pro dopravu, mj. s ohledem nato, že 
nejde o prvotní zdroj a jeho výroba je energeticky náročná.  

• Palivové články dosáhnou významnější účinnost, avšak pro základní zásobování sotva 
budou vhodné.  
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3.1 BUDOUCNOST VÝROBY ELEKTŘINY Z UHLÍ VE SVĚTĚ S OMEZOVÁNÍM 
UHLÍKATÝCH LÁTEK (THE FUTURE OF COAL POWER GENERATION 
IN A CARBON CONSTRAINED WORLD)  

Diskusní sekce 5.4. 

Charles Soothill, Philippe Paelinck, ALSTOM 

 

Eskalace cen plynu a nejistoty spojené s jeho zásobováním vyvolaly návrat uhlí do popředí 
energetické scény. Uhlí i dnes představuje 40 % výroby elektřiny, v Německu, Indii a USA uhlí 
zajišťuje na 50 % výroby elektřiny a v Číně dokonce 80 %. Základní problém, spojený s tímto 
primárním zdrojem, jsou kyselé deště, emise a prach, které nezbytně vyžadují technologické inovace. 
Budoucnost výroby elektřiny z uhlí se současným omezováním emisí skleníkových plynů má však 
i nadále významnou budoucnost. 

 

3.1.1 Úvod 
Výroba elektřiny produkuje asi 1/3 celkových emisí skleníkových plynů a spotřeba elektřiny roste 

v celosvětovém měřítku průměrně ročně o 3 %. Přechod k technologiím s menšími, resp. nulovými 
emisemi hraje čím dále tím důležitější úlohu, ale tyto zdroje nemohou okamžitě nahradit dosavadní 
fosilní zdroje energie. Nehledě na cenové otázky však uhlí může zabezpečit nejméně po 160 let krytí 
energetických potřeb, což je asi trojnásobek životnosti zdrojů zemního plynu.  

 

3.1.2 Provozované elektrárny 
Položme si otázku, co lze učinit ve prospěch výroby čistší energie na současně provozovaných 

elektrárnách při použití pokročilých, ale vyzkoušených technologií. V tomto směru základní řešení 
poskytují retrofity současných děl.  

Retrofity, zaměřené na zlepšení energetické účinnosti umožňují nezanedbatelné snížení emisí 
CO2 díla. Např. u bloku 400 MW zlepšení účinnosti o 3 % znamená snížení emisí o cca 250 000 t 
CO2 za rok. Další přínos znamená současné spalování biomasy na elektrárnách, spalujících uhelný 
prach. Retrofity mohou být zaměřeny současně na tuto možnost, která je zajímavá i při výstavbě 
nových děl. ALSTOM uvedl do provozu instalaci s možností společného spalování až 20 % biomasy 
na elektrárně s bloky 2x 500 MW, což znamená snížení emisí o 300 000 tun CO2 za rok. 

 

3.1.3 Nové elektrárny 
Současná výstavba moderních parních elektráren, spalujících uhlí, je zaměřena na dosahování 

stále vyšší energetické účinnosti. Dlouhodobě vývoj směřuje k tzv. ultra-super-kritickým podmínkám 
práce kotlů, které mohou dosahovat účinnosti 50 %, což znamená redukci emisí CO2 o 30 %. 

 

3.1.4 Příprava budoucnosti 
Za zdravou budoucí technologii omezování emisí CO2 se pokládá zachycování a skladování 

uhlíkatých látek (capture and storage sequestration - CCS). Technologie CCS rychle dozrávají a nové 
elektrárny by měly být schopné aplikovat tyto technologie. Připravují se opatření v rámci energetické 
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politiky zaměřené na rozvoj výroby elektřiny a povinnost uplatnit v portfoliu výroby požadavky dneška 
i budoucnosti.  

Evropská komise iniciovala sestavení přehledu nových elektráren na fosilní paliva, který byl měl 
ukázat, jak jsou tyto připraveny na akceptování technologií CCS, což se označuje pojmem 
„Připraveno na zachycování uhlíku“ (Carbon Capture Ready - CCR). Podobné diskuse se objevují na 
různých úrovních (stát, provincie, federace) v USA.  

Společnost ALSTOM usiluje o postižení tohoto směru a iniciovala program, který zajišťuje, aby 
nově projektované elektrárny měly charakter CCR a vyhovovaly technologii podle výběru 
provozovatele.  

 

3.1.5 Budoucnost výroby elektřiny z uhlí 
Existuje několik potenciálních možností řešení technologie zachycování uhlíku. Nejslibnější jsou 

tři z nich: zachycování uhlíku po spalování, kyslíkové spalování a zachycování uhlíku před 
spalováním. Uveďme jejich stručné charakteristiky.  

Zachycování uhlíku po spalování. Je to nejlépe zvládnutá technologie a nejlépe použitelná na 
velkých stávajících zařízeních. CO2 se selektivně odlučuje z kouřových plynů pomocí odlučovací 
jednotky. Rozpouštědlem je amin, který se používá pro stejný účel i v jiných průmyslových odvětvích 
cca od roku 1970. Největším problémem tohoto způsobu odlučování jsou značné nároky na teplo ve 
fázi oddělování CO2, což vede k významnému snížení výkonu výrobní jednotky. Řada společností 
věnuje tomuto způsobu značnou pozornost, slibným se jeví nový proces, využívající ochlazený 
čpavek, rozpracovaný na půdě ALSTOM. Má nižší nároky na energii a snižuje výkon jednotky o cca 
10 %.  

Spalování v kyslíkové atmosféře. Spočívá na spalování uhlí v čisté kyslíkové atmosféře 
namísto obvyklého vzduchu (tzv. oxyfuel). Spalování se reguluje pomocí recyklovaného proudu CO2. 
Kouřové plyny, získané při tomto spalování, sestávají převážně z vody a CO2, oxid uhličitý se snadno 
odlučuje pomocí vodní separace. Metoda se může používat u retrofitů i nových jednotek.  

Hlavním problémem tohoto postupu jsou náklady výroby velkého množství kyslíku v jednotkách 
separace ze vzduchu, která je také hlavní příčinou poklesu výkonu jednotky o cca 20-25 % 
v porovnání s jednotkou s použitím vzduchu ve spalovacím procesu. Řada odborníků plynárenství se 
věnuje novým slibným způsobům získávání kyslíku.  

ALSTOM připravuje demonstrační jednotku, určenou pro tento způsob spalování hnědého uhlí. 
Pozornost se věnuje i průlomové technologii chemického řetězení. Tradiční kotel je nahrazen 
dvoufázovým procesem chemické konverze, využívajícím „nosič kyslíku“ k přenosu kyslíku na palivo. 
Kouřové plyny mají podobný charakter jako v předchozím případě.  

Odlučování uhlíku před spalováním. Princip integrované jednotky zplyňování a kombinovaného 
cyklu (IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle) spočívá v transformaci paliva, bohatého na 
uhlík jako uhlí, anebo ropné produkty, na syntetický plyn - směs CO a vodíku, který je potom 
spalován v kombinovaném cyklu. Metoda je určena převážně pro nové elektrárny, rekonstrukce 
stávajících děl by byla rozsáhlá a nákladná. Uhlík se separuje bezprostředně po fázi zplyňování 
předtím, než je plyn využit ve spalovací turbíně. CO2 se absorbuje pomocí fyzikálního sorbentu ze 
směsi CO a H2. Základním problémem metody je okolnost, že směs plynů obsahuje hlavně vodík, což 
vyvolává značné problémy, spojené se spalovací turbínou. 
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3.1.6 Závěry 
Všechny zmíněné technologie se vyvíjejí souběžně. Jejich rychlý rozvoj je garancí, že výroba 

elektřiny z uhlí má jasnou budoucnost s nulovými emisemi. První demonstrační jednotky zahájí svůj 
provoz v blízké budoucnosti a komerčně vyzrálé technologie by měly být k disposici od roku 2015. 
Budou však vyžadovat masivní investice, mj. do potrubních systémů a systémů ukládání CO2. 
Výsledné sítě budou svým rozsahem podobné dnešním sítím plynovodů a ropovodů.  
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3.2 TECHNOLOGIE OMEZOVÁNÍ ZMĚN KLIMATU – 
CESTY ZACHYCENÍ A AKUMULACE UHLÍKU PODLE FIRMY SIEMENS 
(CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES - 
 THE SIEMENS ROADMAP TO CARBON CAPTURE AND STORAGE)   

Diskusní sekce 5.1. 

Klaus Voges, Group President of Siemens Power Generation 

 

Do roku 2025 by se mohla uplatnit řada technologií pro zachycení a akumulaci CO2. Při výstavbě 
na zelené louce Siemens preferuje zachycování CO2 v jednotkách IGCC před spalovacím procesem 
(precombustion capture). U retrofitů parních elektráren se předpokládá zachycování CO2 po fázi 
spalování (postcombustion capture). 

Zachycování CO2 před spalovacím procesem IGCC: do roku 2014 by měla být k dispozici 
demonstrační jednotka. Vývoj je soustředěn na proces zplyňování, vodíkový hořák a vývoj turbíny. 
Usiluje se o další zvýšení účinnosti a ekonomické konkurenceschopnosti. 

Zachycování CO2 po fázi spalování: vývoj usiluje o optimalizaci stávajících sorbentů, vývoj nových 
procesů a integraci jednotky do elektrárny. 

Kompresory CO2: s ohledem na provozní pružnost a účinnost Siemens preferuje kompresory 
s ozubením (gear-type compressors) namísto jednohřídelových. Výzkum a vývoj jsou zaměřeny na 
zjednodušení údržby, redukci počtu stupňů a ochranu proti korozi. 

 

3.2.1 Stanovisko společnosti Siemens ke klimatickým změnám 
Siemens sdílí názor, že klimatické změny jsou vážnou výzvou 21. století. Firma se soustřeďuje na 

nabídku vysoce efektivních produktů s nízkými emisemi, řešení a služeb pro výrobu paliv a elektřiny, 
přenos elektřiny, pro stranu spotřeby a akumulaci energie. Hledá optimální bilanci mezi snižováním 
emisí skleníkových plynů a efektivním ekonomickým rozvojem.  

Firma je signatářem Kulatého stolu G8 2005 o klimatických změnách a podporuje s tím spojené 
principy. 

Za základní pilíř postupu pokládá metody CCS. Náhrada dožívajících elektráren moderními 
technologiemi poskytne určité přínosy, snížení emisí cca 1,7 Gt/rok z celkových emisí cca 6,2 Gt/rok, 
což představuje nejlevnější možnost snižování emisí. 
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Obr. 3.1 Vývoj emisí CO2 a možnosti jejich redukce 

(Černá čára: průměrná efektivnost stávajících elektráren, modrá čára: současně dostupná 
technologie uhelných elektráren) 

 

Vytčené cíle vyžadují výraznější efekty, viz např. scénář „Pathways to 2050“, publikovaný World 
Business Council for Sustainable Development (WBC 2005). Referenční scénář IEA 2004 vyžaduje 
snížení emisí CO2 do roku 2025 o 4,8 Gt, což je zhruba množství CO2, emitované stávajícími 
evropskými elektrárnami. K dosažení tohoto cíle je nutná řada opatření: 

• Uvedení do provozu řady elektráren vybavených CCS. 
• Plné akceptování jaderné energie. 
• Vysoce účinná vozidla.  
• 5 % biopaliv v dopravě. 
• 200 000 větrných elektráren výkonu 5 MW. 
• Zlepšení účinnosti v rozvojových zemích o 2 %.  

 Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) se jeví jako nepostradatelná technologie, nezbytná pro 
přechod k ekonomice s nízkými emisemi uhlíkatých látek. CCS však v současné době nelze pokládat 
za realitu. Náklady a rizika jsou stále vyšší než ekonomické přínosy a regulační rámec pro ukládání 
CO2 není dostatečně propracovaný.  

CCS nutně vede ke snížení energetické efektivnosti zpracování paliv a tedy k jejich vyšší 
spotřebě. Je však nutno dodat, že 

• množství ekonomicky dostupného uhlí převyšuje přípustné emise uhlíku 21. století 5 až 
10násobně,  

• na straně druhé, jestliže se vyprodukované CO2 využije technologií vytlačené těžby ropy 
(Enhanced Oil Recovery – EOR), každá další energetická spotřeba bude splacena více než 
10krát zvýšením dostupných zdrojů ropy. 

Poznámka: Metoda Enhanced Oil Recovery (jinak zdokonalená nebo terciární těžba) dovoluje zvýšit výtěžnost ložisek 
z původních 20-40 % na 30-60 %. Spočívá zpravidla v injekci plynů, např. CO2 do ložiska, kde expanduje a tlačí ropu do vrtu. 
Navíc se rozpouští v ropě a snižuje její viskozitu. Významná část plynu se vrací a znovu využívá k injekci do ložiska.  

K překonání problémů byla koncem 2005 vytvořena Evropská technologická platforma elektráren 
na fosilní paliva s nulovými emisemi (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel 
Power Plants - ZEP), a to za účasti významných účastníků z elektroenergetiky, ropného průmyslu 
a plynárenství, dodavatelů zařízení a vědeckých institucí, za koordinace EK. Dosavadní výstupy 
popisují nezbytnou cestu vpřed a definují potřebu 10 plnohodnotných demonstračních projektů 
s různými technologiemi.  
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3.2.2 Technologie CCS 
Jsou známé tři základní technologie CCS a tyto zahrnují zachycování uhlíku po spalovací fázi, 

před spalováním a spalování v kyslíkovém prostředí. Jak již bylo řečeno, Siemens pro novou 
výstavbu preferuje technologii zachycování před spalováním použitím integrované jednotky 
zplyňování a kombinované výroby (Integrated Gasification Combined Cycle Plants - IGCC). Řešení je 
dostupné pro uhlí, lignity i zemní plyn, je však nejvhodnější pro první dvě paliva. Náklady na snížení 
emisí CO2 se přitom pohybují u uhlí kolem 25-30 EUR/tCO2, u lignitů 17-20 EUR/ tCO2, u zemního 
plynu 50-60 EUR/tCO2. Společnost je přesvědčena, že jednotky IGCC mohou být plně k dispozici 
k roku 2014. Klíčem je snižování nákladů na snížení emisí jednotlivých řešení.  

Siemens se zabývá především dvěma technologiemi, vývojem jednotky IGCC a zachycováním po 
spalování. Pro technologii IGCC mluví řada argumentů: 

• technická proveditelnost a nízké technické riziko, 

• technicko-ekonomické studie proveditelnosti jsou v pokročilém stadiu, 

• elektrárna může být v případě potřeby provozování bez CCS, 

• lze dosáhnout velmi přísné limity omezení emisí, 

• vyznačují se vysokou flexibilitou paliv, 

• vyznačují se vícenásobnou výrobou: kogenerací elektřiny a tepla a syntetických plynů.  

CCS po spalovacím procesu má výhodu, že může být uplatněno u retrofitů. Vývoj nových 
sorbentů může poskytnout lepší ekonomiku procesu. 

 

3.2.3 Jednotka IGCC 
Princip této jednotky je zjevný z obr. 3.2. Kyslík, nezbytný pro separaci, se odděluje v separační 

jednotce ASU a postupuje do zplyňovací jednotky. Palivo se konvertuje na syntetický plyn, který 
sestává z vodíku, CO s určitým podílem CO2, páry, dusíku, metanu a dalších složek. Syntetický plyn 
po ochlazení a vyčistění postupuje do spalovací a parní turbíny kombinovaného cyklu. Odpadní dusík 
se využívá ve spalovací turbíně pro řízení procesu.  

 

 
Obr. 3.2 Schéma jednotky IGCC bez zachycování CO2 
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Rozšíření popsaného zařízení o zachycování CO2, výrobní jednotka s nulovými emisemi ZEIGCC 
(Zero Emission IGCC), je na dalším obrázku. 

 

 
Obr. 3.3 Schéma jednotky IGCC se zachycováním CO2 

 

Surový plyn se podrobí konverzi na H2 a CO2 v katalytickém procesu za použití páry. Potřebné 
metody jsou podrobně známy a ověřeny. CO2 se odděluje z výsledné směsi mokrým čistěním 
a komprimuje pro účely dopravy a akumulace. Proces je rovněž dostatečně ověřen a spočívá na 
využití chemických nebo fyzikálních sorbentů.  

Spalovací turbíny pro spalování H2 vyžadují speciální hořáky a podléhají pro tento účel adaptaci.  

Jednotky ZEIGCC mají na straně výstupů flexibilní možnosti a kromě výroby elektřiny a tepla 
poskytují alternativní produkty jako syntetický plyn, H2, metanol nebo pohonné hmoty.  

RWE má v úmyslu realizovat k roku 2014 na bázi uhlí jednotku 450 MW ZEIGCC s dopravou 
a skladováním CO2 s následujícími hlavními parametry: 

• palivo pro zplyňování: rýnský lignit 350 t/hod, 

• elektrický výkon 450 MW brutto,  

• čistý elektrický výkon 360 MW, 

• účinnost netto 40 %, 

• proud CO2 bude akumulován v plynném nebo solném ložisku v objemu 2,3 mil t/rok,  

• rozpočet RWE: 1 mld EUR. 

Důraz není kladen na nejvyšší účinnost, ale na provozní pružnost.  

Zplyňovací jednotky Siemens jsou komerčně dostupné od roku 2006. Zplyňovací jednotka 
500 MWt byla vyprojektována v r. 2005 a bude v komerčním provozu od r. 2008, předpokládá se další 
rozvoj na výkon 1200 -1500 MWt. Životaschopnost a funkci jednotky demonstruje několik děl, z nichž 
je největší s výkonem 200 MWt v provozu ve spolkové zemi Branderburg. Jejich velkou výhodou je 
palivová flexibilita, mohou zpracovávat uhlí černé, hnědé, biomasu i tekutý odpad.  

Zpracování syntetického plynu bude do jednotky integrováno, vyžaduje však další výzkum 
a vývoj.  

Separační jednotka vzduchu je komerčně dostupná; demonstrační jednotka bude využívat 
kryogenickou separaci 2000 t/den a další vývoj, resp. zdokonalování pokračuje.  
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„Výkonový ostrov“ – spalovací turbína H2 se vyvíjí v rámci 5. rámcového programu EU ve 
spolupráci s výzkumnými laboratořemi a průmyslem. Základním problémem je mimořádně vysoký 
obsah H2 v syntetickém plynu; dosavadní hořáky připouštějí maximálně 50 % H2. 

3.2.4 Zachycování CO2 po spalování  
Siemens je aktivní i v této technologii, která se hodí pro nové velké elektrárny i retrofity. 

Participuje na projektu CASTOR 2007 v 6. rámcovém programu EU, v němž se usiluje o dosažení 
nákladů na zachycování CO2 ve výši max. 20-30 EUR/t. Technologie se opírá o dvě komponenty, 
tradiční „výkonový ostrov“ a jednotku separace CO2. Pro tento účel je k disposici několik technologií, 
jako pomocí chemických sorbentů, membrán, pevných sorbentů a kryogenicky.  

V principu tento postup může být integrován do jakékoliv elektrárny, spalující uhlovodíková paliva. 
Způsob integrace závisí od vlastností proudu plynu, který se vyměňuje mezi výkonovou částí 
a separační jednotkou. Tzv. reboiler, součást separační jednotky, vyžaduje stálý zdroj tepla, které 
udržuje regeneraci sorbentu.  

Separační jednotka může být integrována do kondenzační elektrárny i do výrobny 
s kombinovaným cyklem.  

Cílem dalšího výzkumu a vývoje je snížení nároků na tepelnou energii, potřebnou pro regeneraci 
sorbetu, a to vývoj kompaktního zařízení pro tento proces, optimalizace procesu pro velké jednotky, 
vývoj třetí generace sorbentů, redukce parazitických ztrát a konečně průkaz dlouhodobé provozní 
pohotovosti a spolehlivosti elektrárny se zařízením CCS. 

 

3.2.5 Kompresory 
Komprese CO2 má specifické charakteristiky, které je nutno vzít v úvahu pro návrh kompresorů. 

V porovnání se zemním plynem nebo vzduchem má CO2 vysokou molární váhu 44 g/mol. To 
vyvolává vysoké nároky na zatížení a dynamiku rotoru. Redukce objemu při kompresi 
z atmosférického tlaku pro dopravu nebo ukládání plynu je značná, což vyvolává specifické nároky, 
a další problémy vyvolává nebezpečí koroze. Siemens vyvíjí pro tento účel pokročilé kompresory 
(gear-type compressor), jejichž vývoj ještě dále pokračuje. 

  

3.2.6 Tři páky přesunu CCS na trh 
Ačkoliv jsou technické a ekonomické výzvy náročné, jsme přesvědčení, že drastické omezování 

emisí je technicky řešitelné a ekonomicky únosné. CCS může sehrát klíčovou roli při přechodu ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku. K zařazení CCS na trh jsou nutné tři síly: 

Technologický tlak. Kromě dotování vývoje technologií jsou nezbytné demonstrační projekty. 
Komerční riziko je hlavní zábranou vstupu těchto technologií na trh. 

Tah trhu. CCS není zdarma, separace a skladování vyžaduje dodatečné náklady. Průnik CCS na 
trh je podmíněn spolehlivými dlouhodobými investičními pobídkami, které tuto nevýhodu vyváží. 
Obchodování s emisemi v EU je významným krokem v tomto směru, podmínkou je, že očekávaná 
dohoda v roce 2010 bude nadále podporovat průnik nízkoemisních technologií na trh.  

Podpora, investiční pobídky a získání podpory veřejnosti. Experti jsou přesvědčení, že ukládání 
CO2 může být provedeno bezpečně, to však nestačí k všeobecnému akceptování veřejností a politiky. 
K lepšímu porozumění by měly sloužit úspěšné demonstrační projekty.  
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3.3 JADERNÁ ENERGIE – STAV A VÝHLEDY 
(NUCLEAR ENERGY – STATUS AND OUTLOOK)  

Diskusní sekce 1.6 
Holger Rogner and Alan Macdonald, International Atomic Energy Agency (IAEA) 

3.3.1 Jaderné elektrárny v provozu a výstavbě 
Ve světě pracuje 435 jaderných reaktorů o výkonu celkem 367 GW(e). V roce 2005 dodaly 16 % 

světové spotřeby elektřiny. Jaderné elektrárny (JE) vykázaly spolehlivost 81 % a vyrobily 2626 TWh. 
Současně dochází k vyřazování stárnoucích děl.  

 

 
Obr. 3.4 Roční přírůstky výkonu JE (vlevo) – vývoj výroby z JE (vpravo) 

 

Vývoj jaderné energetiky znázorňuje obr.3.4, poslední roky se vyznačují spíše stagnací. Naproti 
tomu jejich spolehlivost se do současné doby výrazně zvýšila (obr. 3.5) a převyšuje 80 %.  

 

 
Obr. 3.5 Růst pohotovosti JE (%) 

 

Výstavba nových JE byla soustředěna do Asie, v řadě zemí však došlo ke zvýšení jejich kapacity 
a k jejich modernizací (USA, Belgie, Finsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Německo). Tímto 
nákladově efektivním způsobem se získal přírůstek 20 % jejich výkonu. Francie přichází s novým 
tlakovodním reaktorem EPR 1600 MW ve Flamanwille, který se buduje nákladem 3,3 mld EUR. 
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Rostoucí očekávání 

Rostoucí ceny fosilních paliv, ale i plnění emisních závazků nově otevírají zájem o jadernou 
energetiku, která je zajímavá i z cenového hlediska přesto, že charakter nákladů je typu „front-loaded’ 
(vysoké počáteční náklady, levný provoz). Přepočtené náklady jsou ale v porovnání s dalšími 
technologiemi (uhelné elektrárny a zejména sluneční energie) nejnižší.  

 

 
Obr. 3.6 Porovnání měrných nákladů (USD/MWh) na výrobu  

(Elektrárna solární, ostrovní větrná, pobřežní větrná, vodní, na tekutá paliva, zemní plyn a JE)  

 

JE jsou mimořádně výhodné i z hlediska bezpečnosti zásobování a ochrany prostředí, což 
prokazuje analýza průměrných emisí spojených s jejich výrobou v průběhu života – obr. 3.7, které 
jsou v porovnání s ostatními technologiemi zanedbatelné. 

 

 
Obr. 3.7 Emise jednotlivých typů zdrojů (g ekvivalentu C/kWh) 

(Elektrárna jaderná, větrná, vodní, fotovoltaická, na bio-masu, akumulační, uhelná, 
na zemní plyn s CCS, na zemní plyn, tekutá paliva, uhlí a lignity) 

 

Pokud jde o akceptování JE, řada vlád se začíná o tuto technologii zajímat, jak o tom svědčí 
některé akce IAEA. Širší průzkum IAEA mezi veřejností, za účasti 18 000 respondentů vedl 
k názorům shrnutým níže: 
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Obr. 3.8 Názory veřejnosti na JE 

 

28 % účastníků ankety předpokládá, že JE jsou bezpečné a doporučuje výstavbu nových, 34 % 
doporučuje využití (dožití) stávajících, avšak bez nové výstavby, 25 % jadernou energii odmítá. 

S ohledem na nerovnoměrný vývoj zájmu o JE lze konstatovat, že v cenách uranu i v průběhu 
výroby jaderného paliva v porovnání s potřebou reaktorů existují značné nerovnoměrnosti. S novou 
vlnou zájmu o JE např. cena jaderného paliva vzrostla v krátké době na desetinásobek. 

Mimořádně je zajímavé porovnání životnosti tohoto primárního zdroje v závislosti na technologii 
výroby elektřiny. Neuvažuje se možnost objevu dalších zásob. Z analýz vyplývá, že při známé 
technologii výroby založené na tlakovodních reaktorech vystačí zásoby uranu na cca 85 let (při úrovni 
výroby odpovídající roku 2004), ale využitím jaderně energetického cyklu se toto období prodlouži na 
cca 5000-6000 let.  

3.3.2 Plánovaný rozvoj JE 
V průběhu roku 2000 Mezinárodní agentura pro jadernou energii (International Atomic Energy 

Agency - IAEA) a Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency - IEA) zveřejnily 
své studie, z toho IAEA formou nízké a vysoké projekce rozvoje. IEA ve svém World Energy Outlook 
2006 publikovala referenční scénář a alternativní scénář, který je bohatší o opatření na zvýšení 
bezpečnosti a snížení emisí CO2. Těmto studiím předcházelo 7 variant rozvoje podle studií IEA z r. 
2005, a to tzv. základní scénář a dalších 6 scénářů „technologií “, zaměřených na omezení, příp. 
obrácení tendencí emisí CO2 a spotřeby ropy.  

V průběhu roku 2007 Evropská komise publikovala Světový výhled energetických technologií - 
World Energy Technology Outlook 2050 – WETO H2 (EC, 2006), jehož základem je referenční 
scénář, na který navazují další dva, které jsou mj. soustředěny na čisté energetické technologie, 
s omezením uhlíkatých látek a prosazováním vodíkových technologií. Uvedené čtyři publikace tak 
obsahují celkem 14 verzí rozvoje. Výsledné představy o budoucí výrobě JE shrnuje obr. 3.9.  

 
Obr. 3.9 Souhrn posledních projekcí rozvoje jaderné energetiky 

Spodní hrana projekcí vychází z nízkých, resp. referenčních scénářů, horní hrana z vysokých, 
resp. akcelerovaných scénářů a variant zaměřených na nové technologie. Projekce prokazují určitou 
příležitost pro rozvoj jaderných technologií, jsou však nadále zatíženy významnou neurčitostí. 
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3.4 SOUČASNÝ STAV A VÝHLED JADERNÉ VÝROBY ELEKTŘINY 
V JAPONSKU (CURRENT STATUS AND FUTURE OUTLOOK 
OF NUCLEAR POWER GENERATION IN JAPAN) 

Diskusní sekce 2.6 

Yasuro Suzuki, Ryosuke Yoshii 

V Japonsku, které je chudé na domácí energetické zdroje, byla v r. 2006 zformována Národní 
energetická strategie (National Energy Strategy), která ve velké míře spoléhá na možnosti jaderné 
energetiky. Prvním cílem je zaměření na stávající JE (55 elektráren, 49 580 MWe) a prodloužení 
doby jejich životnosti na 60 let. V současné době probíhá výstavba 13 elektráren s výkonem 17 230 
MWe. S cílem zkompletovat palivový cyklus se připravuje závod na přepracování vyhořelého paliva 
výlučně pro mírové účely a úložiště vysoce aktivního odpadu. Další generace jaderných zdrojů by 
měla být připravena k roku 2030. Vyvíjí se pokročilý typ lehkovodního reaktoru a rychlého množivého 
reaktoru (fast breeder). Breeder by měl být k dispozici v komerční podobě k roku 2050. 

 

3.4.1 Celková energetická situace Japonska 
Vzhledem k současnému ekonomickému růstu a souvisejícímu růstu poptávky, zejména v Číně 

a Indii, a postupnému poklesu výrobních kapacit zemí OPEC ceny fosilních paliv trvale rostou. Tento 
trend bude pokračovat a očekává se celkové zvýšení poptávky po energii z dnešních 10,6 mld. t 
ropného ekvivalentu (2004) na cca 16,3 mld. t ropného ekvivalentu k roku 2030 (IEA, 2006). To 
vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost energetické politice. Země s produkcí energie se zaměřují na 
promyšlenější management vlastních zdrojů energie jako strategického produktu. Země se 
spotřebním charakterem energetiky se zaměřují na ochranu zdrojů, podporu jaderné energie, 
zavádění OZ a zvýšení zapojení do energetických investic v zahraničí. Všeobecně lze zaznamenat 
zvýšený zájem o renesanci jaderné energie.  

Pro Japonsko tato otázka spolu s pozorností ochraně klimatu představuje vážnou výzvu, která 
vedla v r. 2006 ke zpracování zmíněné Národní energetické strategie. Má pět konkrétně definovaných 
cílů se záměrem realizace do roku 2030. Jsou to: 

• Energetické úspory zvýšením energetické účinnosti o 30 % (v posledních 30 letech byla 
zvýšena o 37 %).  

• Hodnota závislosti na dovozu ropy by měla klesnout o 40 %. 

• Snížení závislosti sektoru dopravy na dovozu ropy (dnes činí 100 %) na úroveň cca 80 %. 

• Rozvoj jaderné energetiky – výroba JE by měla pokrýt 30-40 % celkové výroby elektřiny 
v roce 2030. 

• Zvýšené zapojení do energetických investic v zahraničí – práva Japonska na import ropy 
dosahují v současnosti kolem 15 %, cílem je zvýšení tohoto podílu na cca 40 %.  

 

3.4.2 Výchozí stav a rozvoj jaderné energetiky 
Elektrizační společnosti Japonska provozují 55 jaderných elektráren s výkonem 49,58 GW. 

Japonsko je po USA a Francii třetí zemí s nejvyšším výkonem jaderných zdrojů. V současnosti se 
staví další 13 JE včetně díla „Monju“, kde probíhá výstavba rychlého množivého reaktoru (FBR). 
Připravuje se výstavba dalších 11 JE s výkonem 14,95 GW. Celkový přehled jaderných elektráren 
provozovaných, ve výstavbě a připravovaných je na obr. 3.10. 
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Obr. 3.10 Počty JE a jejich umístění v Japonsku 

 

JE představují zdroj pro krytí základního zatížení. Ke krytí špičkového zatížení se využívají PVE 
a tepelné elektrárny. Celek představuje nejlepší skladbu z pohledu stability dodávky, ekonomické 
výkonnosti, vlivu na životní prostředí a provozních charakteristik. Krytí denního diagramu zatížení 
spoluprácí zmíněných zdrojů je na obr. 3.11. 

 

 
Obr. 3.11 Diagram zatížení japonské ES a jeho krytí 

(Akumulační VE včetně PVE, tepelné elektrárny, JE a průtočné VE) 

 

Vývoj jaderné energetiky byl v minulosti v důsledku velkých nehod v sedmdesátých 
a osmdesátých letech poměrně spletitý. Přes tyto problémy Japonsko rozvíjelo a podporovalo svůj 
jaderný program. Tento vývoj pokračuje a jaderná energie se zde pokládá s ohledem na možnost 
recyklování jaderného paliva za semidomácí zdroj energie.  
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3.4.3 Charakteristiky výroby jaderné energie 
Bezpečnost zásobování elektřinou z jaderné energie 

Japonsko importuje uranový koncentrát ze stabilních oblastí jako USA, Austrálie a Kanady. 
Výhodou je malý objem jaderného paliva potřebného pro výrobu značného množství energie. 

 

Environmentální konformita jaderné energie 
V celém světě se prohlubuje diskuse o otázkách vlivů energetiky na životní prostřední v důsledku 

působení emisí skleníkových plynů. Odhaduje se, že emise CO2 vyvolávají asi 60 % skleníkového 
efektu, přičemž asi čtvrtinu těchto emisí způsobuje elektroenergetika. V listopadu 1996 Federace 
elektrizačních společností Japonska vydala Ekologický akční plán elektrizačních společností s cílem 
snížení emisního faktoru CO2 (emise CO2/kWh) do roku 2010 o 20 % v porovnání s rokem 1990. 
V tomto směru je jaderná energie tím nejlepším prostředkem, jelikož negeneruje žádné emise CO2, 
NOx nebo SOx. V případě Tokyo Electric Power Copany se emise snižují na polovinu díky jaderné 
energii, energii z LNG a vodní energii v porovnání s případem, kdyby se všechna elektřina vyráběla 
v tepelných elektrárnách na fosilní palivo.  

 

Ekonomická výhodnost jaderných elektráren 
Hodnocení ekonomiky JE dokazuje, že náklady na jejich výrobu jsou výhodnější než u jiných 

zdrojů i s přihlédnutím k nákladům na přepracování a uložení radioaktivního odpadu.  

 

 
Obr. 3.12 Porovnání výrobních nákladů podle zdrojů 

(Na základě 40 let provozu – na základě doby života JE) 

 

S ohledem na podíl palivových nákladů ve výrobních nákladech elektřiny je jaderná energie 
relativně imunní vůči změnám ceny vlastního paliva. Vzhledem k růstu cen ropy ekonomika jaderných 
elektráren roste v porovnání s ekonomikou tepelných elektráren na fosilní palivo. 
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3.4.4 Energetická politika Japonska v jaderné energetice 
Komerční využití jaderné energie v Japonsku započalo instalací zdokonaleného britského 

reaktoru typu Calder-Hall, postup pokračoval od r. 1970 výstavbou lehkovodních reaktorů spoluprací 
s USA. Další postup byl zpomalen událostmi v TMI (USA) a v Černobylu. Po ropném šoku 
v sedmdesátých letech si Japonsko uvědomilo význam jaderné energie a pokračovalo v jejich 
výstavbě. Stagnace nastala v důsledku ekonomické recese v devadesátých letech. Liberalizace trhu 
s elektřinou způsobila, že bylo problematické vynakládat vysoké investice do JE. S příchodem 
nového tisíciletí a s počátkem rapidního růstu asijské ekonomiky započal rychlý růst poptávky po 
energii. V této souvislosti USA, Velká Británie a Finsko si nově uvědomily význam jaderné energie 
pro energetickou bezpečnost a nastartovaly návrat k ní.  

Atomový zákon Japonska stanovil, že země může užít jaderné energie na základě kvalitního 
plánu. Na jeho základě byl v r. 1956 zpracován Dlouhodobý program výzkumu, vývoje a využití 
jaderné energie, který byl každých pět let nově revidován. Nový program byl vytvořen v r. 2004 
a schválen vládou o rok později a dospěl k názoru, že „žádné řešení bez jaderné energie nepřichází 
v úvahu“. Základní směry rozvoje stanoví, že stávající elektrárny mají být od roku 2030 nahrazeny 
díly s výkonnými modernizovanými lehkovodními reaktory a od roku 2050 by mělo nastoupit komerční 
využití rychlého množivého reaktoru. Diskuse o národní energetické politice byla otevřena pro 
veřejnost v několika variantách, např. včetně přepracování paliva nebo bez tohoto přepracování, 
s odkladem rozhodnutí, z perspektivy ekonomické výhodnosti, bezpečnosti a dalších faktorů.  

 

Plánované aktivity 

O budoucí úloze jaderných elektráren se už hovořilo výše. K dosažení jejich plánovaného podílu 
na výrobě 30-40 % k roku 2030 jsou nutná následující opatření: 

• Podpora maximálního možného využití stávajících elektráren.  

• Úsilí o maximální využití stávajících JE, a to zdokonalením provozu a údržby, managementem 
procesu dožívání JE, udržováním jejich bezpečnosti na základě periodických inspekcí. 

• Zvýšení výkonu JE. 

• Trvalá podpora nové výstavby a plánu rozvoje. 

Za trvalé vládní podpory se předpokládá výstavba nových JE, které vyžadují značné počáteční 
investice a u nichž se předpokládá dlouhodobá návratnost vložených prostředků. Jde o výstavbu 
energetických děl se souhrnným výkonem 17 230 MW podle následující tabulky. Na výstavbě se 
bude podílet 6 elektrárenských společností. 
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Podpora jaderného palivového cyklu 

Zdroje jaderného paliva jsou omezené a pokud se budou trvale čerpat, bude docházet k jejich 
vyčerpání a k narušení bezpečnosti zásobování. Vyhořelé palivo však obsahuje více než 95 % 
plutonia a uranu, dále použitelného. Jejich extrakce pomocí přepracování zefektivňuje využití zdrojů 
uranu, jinak řečeno podstatně rozšíří období využívání jaderného paliva a vede k dlouhodobé 
bezpečnosti zásobování.  

Obohacování uranu se v Japonsku rozvíjí již od roku 1960 souběžně s technikou přepracování 
vyhořelého paliva. Je nutno zdůraznit, že obojí slouží výlučně k mírovým účelům. Japonsko 
podepsalo Dohodu o nešíření (Nuclear Nonproliferation Treaty), udržuje transparentnost celého 
svého jaderného průmyslu pod dozorem IAEA. Je čtvrtou zemí, která uplatňuje zjednodušené 
schéma dozoru IAEA po Austrálii, Novém Zélandu, Norsku a Indonésii.  

 

Technologie obohacování uranu 

Od r. 1992 Japonsko provozuje technologii odstředivé separace a příslušné zařízení má kapacitu 
1050 t SWU. Společnost Japan Nuclear Fuel Ltd, provozovatel zařízení Rokkasho-mura, je 
zainteresovaná na vývoji nového typu odstředivého separátoru s vyšší výkonností od roku 2000, 
s předpokladem instalace od 2010. Předpokládané schéma palivového cyklu je na obrázku. 
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Obr. 3.13 Schématické znázornění skladby palivového cyklu JE 

 

Technologie přepracování vyhořelého paliva.  

Společnost Japan Nuclear Fuel Ltd. v současné době staví v Rokkasho-mura první komerční dílo 
pro přepracování vyhořelého paliva s roční kapacitou 800 tun U. Dílo bylo zkompletováno a komerční 
provoz zahájen v srpnu 2007, na toto dílo bude navazovat komerční výroba palivových článků typu 
MOX s kapacitou 130 t/rok. Provoz se zahájí v r. 2010, palivo bude určeno pro lehkovodní reaktory.  

 

 
Obr. 3.14 Závod obohacování uranu 

 

V závodě Rokkasho-mura budou inspektoři IAEA a vlády přítomni denně 24 hodin, aby se 
zabezpečilo, že jaderný materiál bude využit výlučně pro mírové účely.  

Dodejme, že vyhořelé palivo s ohledem na rozdíl přepracovací kapacity bude skladováno mimo 
jaderné elektrárny do doby, než bude v budoucnosti využito. Kapacita zařízení je plánovaná na 5000 
tun a má být k disposici od roku 2010. 

 

Uložení vysokoaktivního odpadu 

 V červnu 2000 byl vyhlášen zákon o bezpečném ukládání vysoce aktivního odpadu jako základu 
pro přípravu úložiště. Současně byla vytvořena organizace, odpovědná za přípravu finálního úložiště. 
V r. 2002 bylo odstartováno vyhledávání vhodné lokality, ale výběr zatím nebyl ukončen.  



20. Světový energetický kongres - výběr z referátů 
 

 - 84 -  

II 

3.4.5 Aktivity ve prospěch další generace lehkovodních reaktorů a rychlého reaktoru 
Naplnění vytčeného cíle podílu JE na výrobě elektřiny vyžaduje nový plán výstavby a rozvoje 

jaderných zařízení. Představa o postupné náhradě výroby stávajících reaktorů je na obrázku 3.15. 

 

 
Obr. 3.15 Vize střednědobého a dlouhodobého využití jaderné energie 

(Stávající JE v případě životnosti JE 40, resp. 60 let, rychlé množivé reaktory) 

 

Další generace lehkovodních reaktorů 

Stávající JE ukončí svůj život nejpozději 60 let po zahájení provozu, z tohoto důvodu je uvádění 
do provozu plně vyzrálé nové generace LWR aktuální od roku 2030. Se zapojením vlády, výrobců 
a elektrizačních podniků probíhá studie proveditelnosti vývoje japonského LWR nové generace. 

 

Rychlý množivý reaktor jaderného cyklu 

Využití zkušeností ze stávajícího reaktoru Monju umožní zajistit komerční využití této techniky od 
roku 2030 s plným navázáním na trendy spotřeby a dodávek uranu. Probíhá výzkum a vývoj 
palivového cyklu rychlého reaktoru tak, aby od výsledků základního výzkumu a demonstračního 
projektu se mohlo přejít ke komerčnímu stavu. Nejslibnějším řešením se zdá být reaktor chlazený 
sodíkem v kombinaci pokročilé „vodní“ metody a zjednodušené paletizační metody pro palivový 
cyklus. Pro uvedení této slibné koncepce do života vláda zpracovala scénář přechodu k praktickému 
využití z následujících kroků: 

• start provozu prototypového reaktoru Monju co nejdříve s cílem ověření spolehlivosti 
a vypracování technologie zacházení se sodíkem, 

• ověření reaktoru a navazujících zařízení cyklu se předpokládá do 2025, 

• uvedení do provozu druhého závodu pro přepracování pro rychlý reaktor (asi 2045), 

• nasazení komerčních reaktorů kolem 2050.  

Aby byl projekt úspěšný, předpokládá se okamžitá podpora výzkumu vývoje a rozvinutí 
mezinárodní spolupráce. Japonsko doufá, že navržená technologie bude ve světě vysoce hodnocena 
a přijata jako standard ve světě.  

 



20. Světový energetický kongres - výběr z referátů 
 

  - 85 -  

II 

3.5 VSTŘÍC K REALIZACI MANAGEMENTU VYHOŘELÉHO 
JADERNÉHO PALIVA VE FINSKU (TOWARDS IMPLEMENTATION 
OF SPENT NUCLEAR FUEL MANAGEMENT IN FINLAND)  

Diskusní skupina 5.5 

Eero Patrakka, Posiva Oy 

 

Popisuje se dlouhodobý proces přípravy definitivního úložiště jaderného odpadu ve Finsku pro 
dva výrobce jaderné elektřiny Fortum Oyj a Teollisuuden Voima Oy. Úložiště by mělo být k dispozici 
k roku 2020. 

Přípravné práce započaly již v sedmdesátých letech. V roce 1983 Parlament schválil cílový 
harmonogram zacházení s jaderným odpadem. Vyhledávání potenciálního úložiště započalo v 1983, 
detailní průzkum 100 vybraných lokalit a podrobné hodnocení ekologických rizik pokračovalo 
v devadesátých letech. V květnu 2001 Parlament definitivně schválil vybudování úložiště v Olkiluoto 
pod názvem ONKALO. Projekt má sloužit mj. k získávání podrobných informací o problematice 
definitivního uložení odpadu. Konečný výběr bral v úvahu vlivy sociální i vlivy na stávající 
infrastrukturu. 

Celková organizace je patrná ze schématu na obr. 3.16. Finské jaderné elektrárny se provozují 25 
let. Dvě jednotky BWR pracují v Olkiluoto (2x 860 MWe) a jsou provozované Teollisuuden Voima Oy 
(TVO), dvě jednotky PWR na elektrárně Loviisa (2x 488 MWe) společnosti Fortum Power and Heat 
Oy (Fortum). Další jednotka PWR (1600 MWe) se staví v Olkiluoto. 

 

 
Obr. 3.16 Organizace zacházení s jaderným odpadem 

(Elektrárny – operativní úložiště – mezisklad spotřebovaného paliva – finální úložiště) 

 

Ve smyslu zákona o jaderné energii jaderný odpad vyprodukovaný ve Finsku musí být 
shromážďován a definitivně uložen ve Finsku. Za zacházení s odpadem, včetně financování nákladů, 
odpovídají zmíněné elektrárny, které k tomu založily společnou firmu, Posiva Oy. 
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Systém ukládání koncepce KBS-3 byl původně vyvinut ve Švédsku. Opotřebené palivové články 
se zapouzdří v kovovém barelu s dlouhodobou životností, které se ukládají v hloubce několika set 
metrů. Mezi horninou a barely, po kompletaci jednotlivého úložiště, se vytváří bariéra z bentonitu 
a jílu, analogicky se zaplní přístupový tunel, takže jednotka v dalším nevyžaduje kontrolu ani údržbu. 
Hloubka několika set metrů zaručuje ochranu proti vlivu případné další doby ledové a vnějším 
zásahům.   

Základní úložiště bude v hloubce 420 m pod hladinou moře, pomocné úložiště ještě o 100 m níže. 
K úložištím vedou jednak svislé šachty, jednak přístupové tunely, znázorněné na schématu na obr. 
3.17. 

 
Obr. 3.17 Schéma definitivního úložiště spotřebovaného paliva 

(Šachta – přístupový tunel – hlavní úroveň – nižší úroveň) 

 

Tunel se razí tradiční důlní technikou a bude celkem 5,5 km dlouhý. Celkový vzhled lokality 
v současné době charakterizuje fotografie na obr. 3.18.  

Paralelně s probíhající ražbou šachet a tunelů probíhají práce na vývoji ochranných barelů 
a vývoji způsobu plnění úložišť. Jejich litinové jádro bude obloženo měděným obalem silným 50 mm. 
Barely pro jednotky BWR a LWR budou mít stejný vzhled, budou se lišit formováním vnitřní části 
s ohledem na charakter palivových článků.  

Předpokládá se zahájení plného provozu úložiště od roku 2020, dílo by mělo stačit pro ukládání 
odpadu do konce století.  

 
Obr. 3.18. Současný stav staveniště úložiště jaderného odpadu 
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3.6 EFEKTY PORTFOLIA OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ – ZÁKLADY, MODELY, 
PŘÍKLADY VÝSLEDKŮ (PORTFOLIO EFFECTS OF RENEWABLE 
ENERGIES- BASICS, MODELS, EXEMPLARY RESULTS) 

Diskusní sekce 2.3 
Andreas Wiese, Matthias Hermann, Lahmeyer International GmbH 

 

Termín portfolio je odvozen z latinských termínů folium - list a portare - nésti – odkazuje na 
kolekci prostředků jednoho typu, může se také týkat souboru metod, procesů a akcí. Teorie portfolia 
je součástí problematiky financování a zkoumá schémata investičních procesů. Dovoluje doporučit 
optimální kombinaci investičních alternativ s cílem obdržet optimální portfolio.  

Základy postupu se vysvětlují pomocí dvou možných bezpečností, které jsou charakterizovány 
dvěma variantami přínosů Y(A) a Y(B) a odpovídajících rizik R(A) a R(B). Výsledná neurčitost je 
charakterizována pomocí standardní odchylky očekávaného výnosu, stanovené a základě funkce 
rozdělení přínosu.  

Jsou-li uvažovány dva možné podíly X(A) a X(B), lze vypočítat anticipovaný přínos a odpovídající 
riziko, dané váženým průměrem přínosů variant A a B. Úvahy lze doplnit analýzou dalších 
statistických ukazatelů.  

Referát aplikuje naznačenou teorii na případ OZ. K ilustraci je uveden příklad možného portfolia 
OZ, které může zahrnovat větrné parky, VE, elektrárny na biomasu a bioplyn.  

Prvním krokem úvah je výpočet výroby elektřiny a odpovídajících přínosů na základě tarifů. 
Následuje určení standardní odchylky jednotlivých projektů podle vzorců, uvedených v publikaci. 
Potřebný model se vyvíjí na základě schématu, uvedeného v referátu. 

Jako příklad se uvádí výpočet výsledných hodnot pro jednu technologii, soubor větrných 
elektráren v 39 lokalitách ve dvou evropských zemích. Jde o projekty celkem 5 rozdílných 
developerů, uvažované jednotky mají výkon v mezích od 2 do 50 MW, pocházejí od sedmi výrobců 
a představují 15 rozdílných modelů turbíny. Portfolio má zpočátku obsahovat výkon 400 MW podle 
obr. 3.19.  

 
Obr. 3.19 Soubor větrných elektráren pro řešení příkladu 

 

Pro jednotlivá možná řešení se definují parametry podle následující tab. 3.1-3.3. 
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Typ turbíny Průměr rotoru (m) Výkon / kW Počet 
jednotek Výška tělesa (m) 

Vestas V80/2.0 80 2,000 12 100 
Výkon celkem 24,000 

Tab. 3.1 Parametry uvažovaných větrných elektráren 

 

Parameter Kategorie Hodnota 
Meteorologie 2 4.5 % 
Stanoviště 4 3.5 % 
Větrný model 3 3.0 % 
Křivka účinnosti 3 5.0 % 
Referenční turbína 4 5.0 % 
Dlouhodobá korelace 3 3.0 % 
Odhad korelace 4 3.5 % 

Neurčitost celkem  10.6 % 

Tab. 3.2 Charakteristické údaje zadání 

 

Specifická plocha rotoru m²/k 2.51 
Účinnost parku % 89.1 % 
Hrubá výroba kWh/a 56 496 650 
Pravděpodobnost - P(X) % 50 75 90 
Zabezpečená výroba kWh/a 56 496 650 52 450 366 48 808 585 
Pohotovost % 97 % 97 % 97 % 
Elektrické ztráty % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 
Různé ztráty  % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Čistá výroba kWh/a 53 705,715 49 859318 46 397 441 
Specifický výnos kWh/m² 890 366 826 598 769 205 
Doba plného zatížení h/a 2 238 2 077 1 933 
Činitel využití % 25.5 23.7 22.1 

Tab. 3.3 Výsledky modelové studie 

 

Individuální posouzení uvažovaných děl vede k roční výrobě 583 MWh/rok. Výpočet portfolia P90 
vede s pravděpodobností 90 % k výrobě vyšší o 47 MWh, to je k navýšení o 8,1 %.  

V dalším se předpokládá vyšetřit další dvě možná portfolia: 

8 větrných parků o kapacitě 63 MW, 

3 jednotek v SRN na bioplyn o výkonu 2 MW, 

5 fotovoltaických jednotek SRN o kapacitě MW  

a dále 

27 větrných parků o kapacitě 497 MW, 

3 vodní elektrárny v Portugalsku o kapacitě 100 MW. 
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3.7 OBNOVITELNÉ ZDROJE V EU A POLSKU – 
PODMÍNKY A MOŽNÝ ROZVOJ (RENEWABLE ENERGY SOURCES 
IN POLAND – CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT) 

Diskusní skupina 2.4 

Lidia Gawlik, Eugeniusz Mokrzycki, Roman Ney, Mineral and Energy Economy Research 
Institute, Krakow, Poland 

3.7.1 Úvod 
Polsko v malém měřítku využívá všechny známé zdroje obnovitelné energie (OZ) k výrobě 

elektřiny, tepla i jako zdroje mechanické energie. Dosud se OZ využívají jen v malém měřítku, 
speciálně v domácnostech, bytových aglomeracích a jako decentralizovaný zdroj energie. Jejich 
rozvoj je podporován pomocí různých stimulů a dotací. Jako agrární země určité naděje vkládá do 
biopaliv získávaných ze semen olejnatých rostlin.  

Poznámka: Ačkoliv název referátu signalizuje zaměření na Polsko, práce uvádí i podrobné záměry EU. Z tohoto důvodu 
jsme do názvu doplnily „EU“.  

 

3.7.2 Obnovitelné zdroje v EU 
Ve vazbě na Kjótský protokol EU předpokládá zdvojení objemu využití OZ jako prvotního zdroje 

z 6 % na 12 % v roce 2010. Základní směry využívání OZ byly vytyčeny v tzv. Bílé knize z roku 1997 
“Energy for Future: Renewable Sources of Energy“. Celkový předpokládaný vývoj včetně vnitřní 
skladby je uveden v tab. 3.4.  

 

Druh OZ Jednotka 1999 2010 

Větrná energie GW 9 40 

Vodní energie > 10 MW GW 85 91 

Vodní energie < 10 MW GW 9 14 

Fotovoltaika GW 0.1 3.0 

Solární kolektory pro výrobu tepla mil m2 9 100 

Biomasa Mtoe 55 135 

Geotermální energie pro produkci elektřiny  GW 0.6 1.0 

Geotermální energie pro produkci tepla GW 1.2 5.0 

TW·h 364 675 
Celkem  

Mtoe 85 182 

Podíl OZ % 6 12 

Tab. 3.4 Záměry EU v oblasti rozvoje OZ 
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Problematice věnuje EU (EK) trvalou pozornost, o čemž svědčí řada materiálů vydaných 
v poslední době: 

- Communication from the Commission from 7. 12. 2005 – The support of electricity from 
renewable energy sources (Podpora elektřiny z OZ), 

- Communication from the Commission from 7.12. 2005 – Biomass action plan (Akční plán bio-
masy), 

- Communication from the Commission from 8. 02. 2006 – An EU Strategy for Biofuels (Strategie 
EU v oblasti biopaliv), 

- Green Paper from 8. 03. 2006 – Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy 
(Zelená kniha – Strategie udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energie). 

Na uvedená sdělení navázala řada Direktiv EC (2001/77/EC, 2001/80/EC, 2002/91/EC 
a 2003/30/EC), které uvádějí právní úpravu problematiky. Současně EU doporučila systémy podpory 
rozvoje OZ, které zahrnují: 

• Vyloučení právních, administrativních a institucionálních bariér. 

• Podporu rozvoje OZ z fondů EU. 

• Fiskální nástroje a dotace. 

• Preferenční tarify. 

• Dodatkové platby, zatěžující spotřebu elektřiny. 

• Certifikáty původu.  

• Systémy kvót a garance stálé ceny. 

• Snížení daní. 

Tabulka 3.5 uvádí cílové podíly OZ (12 %) energie podle Direktivy 2001/77/EU pro jednotlivé 
země EU 15 a EU 25. Podíl OZ je vyjádřen procentem z celkové hrubé spotřeby elektřiny. 
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Spotřeba 1997 
Země 

TWh % 

Cíl pro 2010 

% 

Rakousko 39.5 70.0 78.1 

Belgie 0.86 1.1 6.0 

Dánsko 3.21 8.7 29.0 

Finsko 19.03 24.7 31.5 

Francie 66.00 15.0 21.0 

Řecko 3.94 6.8 20.1 

Španělsko 37.15 19.9 29.4 

Nizozemí 3.45 3.5 9.0 

Irsko 0.84 3.6 13.2 

Lucembursko 0.14 2.1 5.7 

SRN 24.91 4.5 12.5 

Portugalsko 14.30 38.5 39.0 

Švédsko 72.03 49.1 60.0 

Velká Británie 7.04 1.7 10.0 

Itálie 46.46 16.0 25.0 

EU 15 338.41 13.9 22.0 

Kypr 0.002 0.05 6.0 

Estonsko 0.02 0.2 5.1 

Litevsko 0.33 3.3 7.0 

Lotyšsko 2.76 42.4 49.3 

Malta 0 0 0 

Polsko 2.35 1.6 7.5 

ČR 2.36 3.8 8.0 

Slovensko 5.09 17.9 31.0 

Slovinsko 3.66 29.9 33.6 

Maďarsko 0.22 0.7 3.6 

EU 25 355.20 12.9 21.0 

Tab. 3.5 Cílové podíly OZ členských zemí EU 
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3.7.3 Obnovitelné zdroje v Polsku 
Polsko s ohledem na své podmínky předpokládá rozvoj OZ, shrnutý v následující tabulce, včetně 

vztahu k technickému potenciálu jednotlivých forem. 

 

Zdroj 
Technický potenciál 

Podíl 

Využití 

Podíl na potenciálu 

 PJ/rok % PJ/rok % 

Biomasa 755 43.1 164 21 

Voda 49 2.8 8 16 

Geotermální 220 12.6 0.5 0.2 

Vítr 281 16.1 0.02 0.08 

Slunce 445 25.4 0.03 0.06 

Celkem 1750 100 173 10 

Tab. 3.6 Záměry Polska v oblasti rozvoje OZ 

 

Biomasa. Polsko disponuje širokými možnostmi využívání biopaliv, k nimž patří 

• pevná biopaliva jako dřevo, zemědělský odpad, odpad ze zemědělských farem, odvodněné 
usazeniny ze splašků, energetické traviny a stromy, organický odpad z jiných sektorů 
ekonomiky, 

• tekutá biopaliva jako bionafta, etanol, metanol, tekutá paliva na bázi dřeva a bioolejů, 

• plynná biopaliva: zemědělský bioplyn (fermentace tekuté mrvy), bioplyn z fermentace odpadů 
při produkci potravin, bioplyn z usazenin ze splašků, plyn z destilace dřeva. 

Jejich využití by mohlo být prospěšné pro zemědělské oblasti, avšak vyžaduje řadu nezbytných 
akcí jako výběr lokalit vhodných pro pěstování energetických rostlin, odpovídající kultivaci půd, jejich 
hnojení a chemickou ochranu, vybudování plantáží přijatelných pro životní prostředí. Potenciál pro 
pěstování energetických plodin je značný.  

Zákon o biopalivech poskytuje výjimku ze spotřební daně a umožňuje pěstování biopaliv pro 
vlastní potřebu i pro trh. Úroveň výjimek se nyní projednává v EU.  

Větrná energie má stochastický a nekontrolovatelný charakter, což ztěžuje budování větrných 
farem. Přijatelné podmínky pro jejich budování se nacházejí v severní a východní části země, kde se 
vyskytuje řada větrných mlýnů. Současná instalace činí 58 MW, mírný rozvoj se předpokládá v blízké 
budoucnosti. 

 Solární energie má v Polsku značný potenciál, avšak využití je rovněž obtížné s ohledem na 
nepravidelnost sluneční radiace. V malé míře se využívá v solárních a fotovoltaických instalacích. 
Solární kolektory ohřívají vodu pro domácnosti, fotovoltaické články slouží především pro 
telekomunikační zařízení, osvětlení dopravních značek; individuální využití se vyskytuje v malém 
rozsahu.  
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Vodní energie nemá v Polsku významný potenciál - cca 50 PJ/rok. Kapacita VE v Polsku je 2042 
MW, z nichž 1366 MW tvoří PVE. Podílí se 7,3 % na instalovaném výkonu polské ES. Kromě velkých 
VE se provozuje na 400 malých VE, které vyrábějí 510-616 GWh elektřiny. Výstavba velkých VE 
v dohledné budoucnosti se nepředpokládá, rozvoj je možný u malých děl.  

Geotermální energie má v Polsku poměrně značné potenciální možnosti v mnoha oblastech 
země, geotermální vody se však vyznačují malou entalpií a vysokou mineralizací, což ztěžuje jejich 
využití. Lokální možnosti by mohly pokrývat potřeby tepelných čerpadel. Jejich rozšíření brání 
scházející koherentní vládní politika, vysoké poplatky a daně, uvalené na geotermální instalace 
(poplatky za geologické informace a využití geotermálních vod).  

3.7.4 Ekonomika obnovitelných zdrojů 
Referát uvádí detailní ekonomické ukazatele (měrné investiční a výrobní nálady) jednotlivých OZ 

v polských podmínkách. Celkově je třídí do tří skupin: 

K OZ s ekonomickými ukazateli, porovnatelnými se současnými klasickými zdroji, patří výroba 
tepla pomocí slunečních kolektorů, malé kotle pro spalování dřeva, resp. slámy, automatické jednotky 
pro spalování slámy (výroba tepla) a malé vodní elektrárny budované na stávajících jezech. 

Druhá skupina zahrnuje OZ s ukazateli zatím ne zcela porovnatelnými s klasickými zdroji, u nichž 
se však předpokládá konkurenceschopnost za použití preferenčních úvěrů a dotací. Patří k nim velké 
systémy větrných elektráren a automatizovaná energetická díla pro spalování biomasy. 

U třetí skupiny, která zahrnuje sluneční kolektory s vodním mediem, zemědělské instalace na bio-
plyn a geotermální jednotky pro výrobu tepla a fotovoltaické systémy, se nepředpokládá 
konkurenceschopnost.  

3.7.5 Překážky rozvoje obnovitelných zdrojů 
Je nutno dodat, že rozvoji některých typů OZ brání mezinárodní konvence, přijatá pro ochranu 

životního prostředí, jmenovitě následující konvence.: 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats – Berno Convention of 
1979, platné k Polsku od 2. 01. 1996, 

Convention on Biological Diversity – CBD – Rio Convention of 1992, ratifikované Polskem v roce 
2002, 

Convention for the protection of migratory species of wild animals – Bonn Convention of 1983, 
ratifikované Polskem v 2003. 

Síť lokalit Natura 2000, která sestává z: 

Oblastní speciální ochrany (SPAs), klasifikované na základě Direktivy Council Directive 
79/409/EEC (tzv. ptačí Direktiva), která má chránit a upravovat oblasti důležité pro vzácné 
a zranitelné ptactvo.  

Speciálních oblastí ochrany, Special Areas of Conservation (SACs), klasifikovaných podle 
Direktivy 92/43/EEC, tzv. Direktiva stanovišť, chránící a upravující vzácné a zranitelné živočišstvo, 
rostliny a jejich stanoviště.  

Požadavky z nich vyplývající vytvářejí zvláštní omezení pro rozmístění větrných farem a vodních 
elektráren a omezují pěstování energetických rostlin. Jsou omezující pro rozvoj výroby elektřiny 
s použitím biomasy i přídavné spalování biomasy ve výkonných kotelnách. 

Širší využití OZ by se mělo rozvíjet v souladu s udržitelným rozvojem, a je tedy nezbytné 
dosáhnout dohodu mezi lokálními komunitami, institucemi, zaměřenými na ochranu životního 
prostředí a reprezentanty sektoru energetiky.  
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3.8  LOKÁLNÍ ELEKTŘINA – GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI – 
PROPOJENÍ SVĚTA S UDRŽITELNOU BUDOUCNOSTÍ POMOCÍ 
DECENTRALIZOVANÉ ENERGIE (LOCAL POWER - GLOBAL 
CONNECTIONS - LINKING THE WORLD TO A SUSTAINABLE 
FUTURE THROUGH DECENTRALIZED ENERGY) 

Diskusní sekce 1.3 

Richard Brent, Chairman, David Sweet, Executive Direktor, World Alliance for Decentralized 
Energy (WADE) 

 

Decentralizované technologie výroby elektřiny, jako OZ, malá kogenerace a průmyslové 
recyklování energie představují podstatný přínos při hledání alternativ energetiky. Malé generátory 
umístění v centru spotřeby doplňující elektrické sítě poskytují bezpečné a ekologicky příznivé 
možnosti zásobování elektřinou. Hodí se pro rozvojový i rozvinutý svět a představují významnou 
alternativu energetické budoucnosti. 

 

3.8.1 Technologie 
Elektřina se stává významnou mezinárodní komoditou a v souvislosti s implementací Kjótského 

protokolu a vznikem evropského trhu s uhlíkatými látkami CO2 se stala rovněž komoditou, ovlivňující 
energetické trhy.  

Nelze však předpokládat, že „vodiče“ propojí svět a dojde ke vzniku globální energetické 
soustavy. Spíše decentralizované zdroje (DE) propojí efektivně body bez vodičů a jiných fyzikálních 
prostředků, podobně jako celulární telefony revolucionizovaly komunikaci v zemích bez sdělovacích 
sítí. Dávají k dispozici bezpečnou, čistou a spolehlivou elektřinu všem, kteří ji dnes nemají. 
Ekologické vlivy překračují hranice a šiří se bez ohledu na to, kde byly emise vyprodukovány. DE 
nabízí řešení, které nás přibližuje k udržitelnému světu.  

 

3.8.2 Tržní potenciál DE 
Globální spotřeba elektřiny nyní představuje 16 661 TWh a podle IAE do roku 2020 naroste na  

20 185 TWh. Současný podíl DE přitom činí pouze 10,4%, avšak nárůst kapacit elektráren do v r. 
2005 činil u DE kolem 24 %.  

 

3.8.3 DE a udržitelný rozvoj 
Propastné rozdíly v měrné spotřebě elektřiny ve světě jsou dobře známé a ilustruje je následující 

tabulka. 
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Tab. 3.7 Spotřeba energie na obyvatele – rozvinuté a rozvojové země 

 

 Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj “Our Common Future” (tzv. Brundtlandova 
zpráva) definuje udržitelný rozvoj jako “uspokojení potřeb přítomnosti bez omezení možnosti 
budoucích generací uspokojit jejich nároky“. Tato definice se skládá z více elementů: 

• Cílem rozvoje je uspokojit potřebu lidstva a rozvíjet lidský potenciál. 

• Existují určité limity rozvojové kapacity Země, za nimiž je budoucnost ohrožena. 

• Tyto limity nejsou pevné, ale souvisí s vlastnostmi technologického rozvoje. 

• Udržitelný rozvoj musí být nutně dlouhodobý. 

• Udržitelný rozvoj představuje spíše proces než určitý stav. 

• Udržitelný rozvoj vyžaduje určitou úroveň mezigenerační spravedlivosti. 

Udržitelný rozvoj je uspokojování mnohonásobných lidských potřeb. Je to multidimensionální 
koncepce, která se opírá o tři pilíře: ekonomiku, ekologii a otázky sociální. Energie patří 
k nejzákladnějším lidským potřebám a udržitelný rozvoj je nemožný bez udržitelného zásobování 
energií a její spotřeby, při respektování všech tří pilířů.  

Ekonomická a ekologická hlediska energetiky jsou dostatečně známá, uveďme poznámky 
k sociálnímu charakteru problému. Jsou vyjádřeny známou trojicí „A“: Access – Availability – 
Acceptability (v češtině trojicí „P“ : Přístup – Pohotovost – Přijatelnost). 

 

Opatření decentralizované energie  

DE můžeme definovat jako 

• vysoce účinnou kogeneraci, 

• výrobu elektřiny z OZ v místě spotřeby, 

• průmyslové recyklování energie.  

 

Kogenerace 

Efektivnost kogenerace v porovnání s oddělenou výrobou je všeobecně známá. Ilustruje 
ji schéma na obr. 3.20.  
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Obr. 3.20 Účinnost kogenerace v porovnání s konvenční výrobu. 

 

Zatímco souhrnná účinnost výroby elektřiny a tepla z konvenční elektrárny a výtopny dosahuje 
kolem 58 % (předpokladem je zpracování porovnatelného množství paliva v obou zdrojích), 
kogenerační výroba poskytuje za stejných podmínek účinnost až 85 %.  

Snižují se současně vzdálenosti, na které je nutno elektřinu dopravovat. Výhodou kogenerace 
jsou i nižší celkové nároky na investice a provozní náklady, snižuje se tak cena dodávané elektřiny.  

Graf na obr. 3.21 porovnává úspory investičních nákladů, dosahovanou v jednotlivých zemích.  

 

 
Obr. 3.21 Úspory investic DE v porovnání s konvenční výrobou (%) 

 

V konečném důsledku je tento způsob výroby spojen s nižšími emisemi a znamená jejich snížení. 
Jeho význam lze promítnout do dopadů na lidské zdraví. Podle průzkumů WADE decentralizované 
zdroje snižují emise CO2 ve světě v průměru o 47 %, v USA o 49 %, v EU o 12 %. 

Kanadské Ministerstvo energetiky a Ontario Medical Association analyzovaly zdravotní vlivy Nox, 
SOx a pevných částic z uhelných elektráren a ocenili je externími náklady 12 CDc/kWh v oblasti 
předčasných úmrtí, plicních nemocí a environmentální degradace.  
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Obr. 3.22 Úspory nákladů na zdraví a životní prostředí jednotlivých technologií 

v porovnání s uhelnými elektrárnami  

(Dosavadní uhelná elektrárna – spalovací turbína – kogenerace – protitlaká turbína – větrná 
a solární výroba – recyklování odpadního tepla a náhrada uhlí – dtto náhrada plynu) 

 

Aplikací decentralizovaných technologií lze tedy dosáhnout výraznou úsporu externích nákladů. 
Tím se DE stává i zdrojem sociální udržitelnosti.  

 

3.8.4 Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism - CDM) 
Jde o postup podle Kjótského protokolu, a to snížení emisí skleníkových plynů v rozvojových 

zemích, podporovaný průmyslovými zeměmi. Tento postup má značný význam pro přenos 
technologií a udržitelný rozvoj. V řadě zemí mají tyto projekty právě charakter DE, časté jsou případy 
kogenerace a využití biomasy. Jejich potenciál pro venkov rozvojových zemí je rovněž významný. 

 

3.8.5 Závěr 
Prudký růst cen ropy způsobil, že řada energetických technologií DE se stává ekonomicky 

přijatelnými. Vedou k novému myšlení a novým akcím. 

 

3.9 DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA JADERNÉ FÚZE – PROJEKT ITER 
(THE ITER PROJECT - THE ROAD TO FUSION POWER)  

Diskusní sekce 5.5 

Jennifer Hay, Bill Spears, ITER Organization, France 
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Dlouhodobě se vkládají značné naděje do jaderné fúze – skladební jaderné reakce. Fyzikální 
ústavy již delší dobu sledují možnost praktické realizace lákavé myšlenky jaderné fúze. Současným 
krokem je projekt ITER, na němž se podílejí ústavy EU, Číny, Indie, Japonska, Koreye, Ruska a USA. 
Tento projekt by měl vést k realizaci pokusného reaktoru s výkonem 500 MW (jmenované země 
reprezentují cca polovinu lidstva). Reaktor ITER by měl být postaven na jihu Francie a mohl by být 
uveden do provozu cca za 10 let. Na projekt má být navázána výstavba demonstrační elektrárny, 
která by měla otevřít cestu k praktickému využívání tohoto prakticky nevyčerpatelného zdroje energie.  

Fúzní reaktor se zakládá na principu známém ze způsobu vzniku energie na slunci a dalších 
hvězdách. Jde o spojení dvou lehkých nukleidů, atomů deuteria a tritia, jejichž spojením vzniká lehký 
atom helia a uvolňuje se značné množství energie. Reakce probíhá za mimořádně vysokých teplot, 
v pokusných reaktorech se předpokládá teplota milionů stupňů Celsia. Fúzní reakce uvolňuje enormní 
množství energie, přesahující milionkrát energii chemických reakcí. Zpracování 1 kg jaderného 
materiálu ve fúzním reaktoru uvolňuje tolik energie jako cca 10 000 tun uhlí.  

Zdroje tohoto „jaderného paliva“ jsou prakticky neomezené. Deuterium je izotop vodíku, který lze 
snadno extrahovat z vody, kubický metr vody poskytuje cca 33 g deuteria. Tritium se získává z dobře 
známého kovu, hojně se vyskytujícího lithia, používaného např. v bateriích. Pro ilustraci dodejme, že 
zpracováním lithia z jediné baterie pro laptopy v kombinaci s deuteriem ze 100 l vody lze vyrobit 200 
MWh.  

Jaderná fúze není doprovázena vznikem CO2, jejím výsledkem je stabilní izotop helia - ekologicky 
přijatelný inertní plyn bez radioaktivity. Odhady nákladů průmyslových fúzních elektráren jsou 
i ekonomicky velmi příznivé a předpokládá se, že by mohly produkovat 1 kWh elektřiny za 5-10 
eurocentů. Schéma experimentálního zařízení ITER je na obr. 3.23, jeho rozměry vyplývají z výšky 
lidské postavy v popředí obrázku. 

 
Obr. 3.23 Schéma reaktoru ITER 

 

Konstrukce ITER spočívá na známém, mnohonásobně ověřeném principu TOKAMAK, v němž je 
vysokoteplotní plasma odděleno od vlastní konstrukce mimořádně intenzivním magnetickým polem. 
ITER zůstává nadále laboratorním zařízením, které má prokázat možnost generování energie 
v delším časovém intervalu, v tomto případě kolem 3000 sec.  
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Zvládnutí fúzní energie je pochopitelně nákladné a projekt ITER si vyžádá v průběhu 10 let 
náklady 4,7 mld. EUR, převážně z evropských zdrojů. Jak jsme uvedli, pokračováním postupu bude 
konstrukce demonstračního reaktoru DEMO, určeného k potvrzení proveditelnosti a ekonomické 
přijatelnosti a bezpečnosti fúzní elektrárny. 

Výzkum problematiky bude pokračovat na základě mezinárodních dohod, na třech následných 
projektech.  

 

4 PROPOJOVÁNÍ ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV – ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

4.1 PERSPEKTIVY INTELIGENTNÍCH SÍŤOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO 
UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU (PROSPECTS 
OF SMART GRID TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE AND SECURE 
POWER SUPPLY) 

Diskusní sekce 6.6 

W. Breuer, D. Povh, D. Retzmna, Ch.Urbanke, M. Weinhold, Germany 

 

Referát se zabývá novými výzvami pro vysokonapěťové přenosové a distribuční sítě v Evropě. 
a to s ohledem na jejich současné problémy: časté zatěžování sítí poblíže tepelných limitů, vznik 
úzkých míst apod. Podle analýz IEA do roku 2030 sektor energetiky bude vyžadovat investice 
v rozsahu 16 bilionů USD, samotná Evropa 500 mld. euro. Sítě budoucnosti musí být vybudovány na 
principu bezpečnosti, nákladové efektivnosti a musí být kompatibilní se životním prostředím. 

 

4.1.1 Úvod 
Vize a strategie zdokonalování evropských elektrických sítí je popsána v programu „Smart Grids“, 

který byl zpracován v rámci Evropské technologické platformy (ETP) při přípravě 7. operačního 
programu EU. Požadované vlastnosti budoucích inteligentních sítí lze formulovat takto: 

pružné (flexible) – budou plnit nároky spotřebitelů a reagovat na budoucí změny a výzvy, 

přístupné (accessible) – zaručí přístup k připojení pro všechny uživatele, zejména pro OZ 
a vysoce účinnou lokální výrobu při nulových nebo malých emisích, 

spolehlivé (realiable) – zaručí a budou zlepšovat bezpečnost a kvalitu zásobování,  

ekonomické (economic) – zajistí nejlepší hodnoty a „rovné hrací pole“ pro konkurenci a regulaci 
pomocí inovací a efektivního managementu.  

Tato koncepce byla nastoupena i v dalších částech světa a má napomoci udržitelnosti rozvoje.  

Program je zaměřen na propojení sítí a dále se mají odstraňovat úzká místa, zdokonalovat 
stabilita a vyloučit technické problémy provozu. Návrhy mají účinně zvýšit přenosovou kapacitu 
a stabilitu a bránit vzniku kaskádních poruch. Prostředkem má být např. aplikace stejnosměrných 
přenosů vvn (DC) a hybridních řešení AC – DC v synchronně pracujících soustavách, jakož i řízení 
toků výkonů pomocí vložených stejnosměrných spojek (Back-to-Back) k vyloučení úzkých míst a 
kruhových toků a umožnění přenosů na velké vzdálenosti. Inteligentní sítě mají reagovat na současné 
ekologické, sociální a politické požadavky, kladené na zásobování elektřinou.  

V dalším se popisují všeobecné trendy rozvoje trhů s elektřinou, perspektivy rozvoje sítí 
a vyhlídky technologií inteligentních sítí.  
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4.1.2 Globální trendy trhů s elektřinou 
V blízké budoucnosti budeme čelit megatrendům. Jednou z příčin budou demografické změny, 

neboť vývoj lidstva postupuje nesymetricky - populace v rozvinutém světě stagnuje a v ostatním 
dramaticky roste. Přes tyto rozdíly životní očekávání rostou. 

 Rozvoj populace klade nové nároky na infrastrukturu, nároky na zásobování vodou, zdravotnictví, 
mobilitu apod.  

Druhý megatrend je spojen s urbanizací, která se v celém světě dramaticky rozvíjí, více lidí žije ve 
městech než na venkově. Vznikají megaměsta jako Tokio (35 mil obyvatel), Los Angeles (16 mil), 
Paříž (10 mil). 

Oba trendy vytvářejí nové nároky na rozvoj infrastruktury. Vývoj pokračuje 
v podmínkách vyčerpávání neobnovitelných energetických zdrojů. Ověřené zásoby konvenční ropy 
nepřesahují při konstantní spotřebě 45 let, plynu 65 let, uhlí 200 let. Za těchto podmínek je nutno pro 
budoucnost nalézt spolehlivé zdroje čisté energie, použitelné za ekonomicky přijatelných podmínek. 

Řešení vyžaduje inovativní technologie a inteligentní rozhodování. 

4.1.3 Perspektivy rozvoje elektrizačních soustav 
Rozvoj elektrických sítí započal před více než sto lety. Residenční oblasti byly napájeny nejprve 

stejnosměrným proudem pomocí krátkých vedení. Střídavý proud byl zaveden koncem 19. století, 
a to k přenosu elektřiny z elektráren vzdálenějších od centra spotřeby. 

Dnes je v Evropě nejvyšším používaným napětím 400 kV, v USA 550 kV a 765 kV. Předpokládalo 
se i použití napětí 1150 kV a některá zkušební vedení byla na toto napětí vybavena, avšak provozují 
se s napětím nižším. Z realizovaných projektů vedení nad 1000 kV uveďme vedení Ekibastuz – 
Kochetav (500 km), Minami-Niigata a Nishi – Gunma (200 km) apod.  

V celém světě se rozvinul rozsah a komplexita elektrizačních soustav. Rozvinulo se propojení 
navzájem sousedících soustav přenosovými vedeními, a to s cílem využít technické a ekonomické 
výhody propojení. Vznikly soustavy pokrývající celé kontinenty, jejich výhodou byla např. možnost 
využití stále větších ekonomických velkoelektráren, snížení potřebné výkonové zálohy, využívání 
ekonomičtějších zdrojů paliva a zvýšení spolehlivosti zásobování.  

Budoucnost liberalizovaných trhů s elektřinou by měla těžit z propojování soustav, ze sdílení 
točivé zálohy, využívání ekonomičtějších zdrojů energie, lepšího respektování ekologických omezení, 
využívání velkých jaderných a vodních elektráren v příhodných lokalitách, solárních elektráren 
v pouštních oblastech a integraci velkých větrných farem. Příkladem mohou být soustavy UCTE (530 
GW) a Ruska (315 GW), jejichž propojení se v budoucnosti plánuje. 

S enormním růstem propojených soustav se však zmíněné výhody snižují, do hry vstupují 
technická a ekonomická omezení přenosu na extrémní vzdálenosti soustavami AC. Mnohdy se týkají 
vzniku kmitání velmi nízkého kmitočtu mezi soustavami a dále problémy s kvalitou napětí 
a s rozložením toků výkonů. Ve skutečnosti napětí 400 kV se ukazuje jako příliš nízké pro soustavy 
UCTE, a to ve svém důsledku vede k řadě úzkých míst. Pro přenos energie se proto doporučuje 
použití pokročilých řešení. Velké výpadky (black-outs) v USA i v Evropě poukazují na rostoucí riziko 
velkých kaskádních poruch ve výrazně zatížených systémech AC.  

Strategie rozvoje velkých propojených soustav proto jasně směřuje k hybridním přenosům, 
sestávajícím kromě střídavých i ze stejnosměrných propojení (DC) včetně stejnosměrných vložek 
(tzv. B2B), a tzv. FACTS, flexibilních střídavých soustav. Přenos mezi blízkými oblastmi tak může být 
realizován vedeními AC, přednostně pomocí FACTS, které zvyšují přenosovou kapacitu, stabilitu 
a umožňují přenos na velké vzdálenosti pomocí stejnosměrných vedení HVDC.  
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4.1.4 Poučení z velkých výpadků 
Referát odkazuje na analýzu velkých výpadků  

• přenosů mezi US a Kanadou v r. 2003, kdy oblast Quebecu nebyla díky propojení DC tímto 
výpadkem postižena,  

• soustavy v Itálii z téhož roku, který započal poruchou vedení ve Švýcarsku, po němž došlo ke 
kaskádovitému rozvoji poruchy a poklesu kmitočtu na 47,5 Hz během 2,5 minuty.  

Poukazuje na příčiny vzniku posledně jmenovaného výpadku, které vidí v přílišné komplexitě 
systému, který tak nemůže být předem spolehlivě otestován (ochrany, řízení), v nedostatečných 
investicích do systému (příliš zatížené prvky sítě), nedostatečné údržbě, v nedocenění výcviku 
řídících pracovníků a v lidských chybách.  

Analýzy mají za to, že topologie těchto sítí nebyla správně navržena a sítě nejsou vyhovující pro 
široké obchodování elektřinou. Sítě pracují na okrají svých limitů. Vyžadují proto restrukturalizaci 
a soustavy by měly získat „inteligentní (Smart)“ charakter. Evropské sítě by se měly plánovat 
a rozvíjet v zájmu spotřebitelů, které zásobují. Jejich poruchy mají enormní důsledky, vyvolávají 
dopravní zácpy, výpadky řídících počítačů, odstavení celých továren a obchodních středisek, 
nemocnic apod.  

 

4.1.5 Technologie SmartGrids pro zdokonalení soustav a jejich propojení 
První komerční aplikace stejnosměrného přenosu byly spojeny s použitím delších podmořských 

kabelů, u nichž s ohledem na omezení jalového proudu nebyl možný přenos AC na vzdálenosti delší 
než 80-120 km. Stejnosměrné články nulové délky (Back-to-Back – resp. B2B) byly použity 
k propojení soustav pracujících s rozdílným kmitočtem a rovněž k připojení k velmi dlouhým 
přenosovým vedením. Nové aplikace budou důležité jako prvky integrace do rozsáhlých přenosových 
soustav AC. Důvodem jsou nižší náklady přenosu a možnost lepšího přizpůsobení AC soustav.  

Je řada možných konfigurací použití zmíněné techniky DC, která blokuje zkratové proudy a slouží 
jako automatická „požární příčka“ (firewall), bránící kaskádním událostem. Tzv. technologie HVDC 
PLUS je preferovanou technologií pro integraci ostrovních sítí (off shore) farem větrných elektráren. 
Poskytuje rovněž schopnost startu ze tmy, a to pomocí pokročilých konvertorů napětí.  

Od šedesátých let dozrály technologie flexibilních přenosových systémů AC (Flexible AC 
Transmission System Device - FACTS), které zaručují vysokou zatížitelnost. Jsou založeny na použití 
výkonové elektroniky, zvyšují výkonnost tradičních soustav AC a umožňují přenosy pomocí 
střídavého proudu na velké vzdálenosti. Jsou použitelné v paralelní, sériové i smíšené konfiguraci 
k řízení toků výkonů a zlepšení dynamiky. Systémy zahrnují řadu řešení: 

SVC – statickou kompenzaci jalového výkonu, 

SVC PLUS – dtto s použitím synchronního kompenzátoru, 

FSC – pevnou sériovou kompenzaci, 

TCSC – sériovou kompenzaci řízenou tyristory, 

TPSC - sériovou kompenzaci chráněnou tyristory, 

GPFC – řízení toku výkonu v sítích (FACTS-B2B) a  

UPFC – unifikované řízení toku výkonu v sítích.  

Výkonnost SVC zahrnuje jalový výkon do 800 MVAr, sériové kompenzátory se instalují na 
vedeních 550 až 735 kV a zvyšují přenosovou kapacitu až na několik GW. Speciální výkonové 
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tyristory umožňují vytvořit omezovače zkratového proudu. Nejvýkonnější instalací tohoto druhu je 
sériová kompenzace v Indii, v Purnea a Gorakphur s výkonem 1,7 GVAr. Aplikace zahrnují mnoho 
desítek případů po celém světě, včetně zásobování megaměst (např. projekt Neptune, USA).  

Dalším příkladem je tzv. baltický kabel, inovativní použití techniky FACTS v kombinaci s HVDC 
pro přenosovou síť SRN. Původní myšlenka stavby vedení 400 kV v této oblasti byla zamítnuta 
a přenos na úrovni 110 kV byl nedostatečný. Baltický kabel HVDC umožňuje přenos až 600 MW na 
vzdálenost 250 km.  

Referát popisuje také myšlenku integrace 4 velkých ostrovních větrných farem do německých 
přenosových sítí s výkony od 3270 do 4540 MW s použitím techniky HVDC, FACTS a plynem 
izolovaných podmořských kabelů (GIL). Přenosy by měly rozšířit možnosti současných sítí, které jsou 
na hranici zatížitelnosti.  

 

4.2 TECHNICKÉ ASPEKTY SYNCHRONNÍHO PROPOJENÍ ELEKTRIZAČNÍCH 
SOUSTAVY IPS/UPS - UCTE (IPS/UPS - UCTE POWER SYSTEM 
SYNCHRONOUS INTERCONNECTION TECHNICAL ASPECTS)  

Diskusní skupina 3.2. 

Boris AYUYEV, Sergey KOUZMIN, Yury KULIKOV, 
Centrální dispečink Jednotné elektrizační soustavy, Moskva 

4.2.1 Úvod 
Příprava synchronního propojení elektrizačních soustav SNS a Baltských států IPS/UPS se 

soustavami UCTE koresponduje s integračními procesy Evropy a může být přínosem pro všechny 
zúčastněné partnery. Propojení může přispět ke zvýšení energetické účinnosti a spolehlivosti 
zásobování elektřinou. Vytvoří základnu pro společný trh a dovolí rozvoj obchodu. Úspěšný výsledek 
bude znamenat vytvoření největšího transkontinentálního propojení soustav. 

V dubnu 2005 byla podepsaná dohoda o spolupráci na studii proveditelnosti zmíněných soustav. 
Smluvními partnery jsou konsorcium UCTE, sdružující 11 evropských TSO a Skupina společností 
IPS/UPS, jejímiž členy je 8 elektrizačních společností SNS a baltských států. 

Vedoucím konsorcia UCTE je společnost E.ON Netz, koordinátorem druhé strany je systémový 
operátor skupiny IPS/UPS.  

Synchronní propojení dvou takto velkých soustav je úlohou velmi složitou s ohledem na rozdílný 
charakter jejich sítí i výrobní základny a rozdíly norem, standardů, pravidel a filozofie provozu. Řešení 
vyžaduje pečlivou analýzu provozních podmínek propojení, definici kritérií pro bezpečný a spolehlivý 
provoz, odhad možných objemů výměn energie a identifikace úzkých míst, omezujících tyto výměny.  

Možnosti této spolupráce byly již dříve studovány, např. v rámci agendy WEC 1980 a v rámci 
programu TACIS Evropské komise koncem devadesátých let a v letech 2002-3 analýzou toků výkonů 
při možném propojení. Hlavním výsledkem studií bylo, že propojení je technicky řešitelné, avšak 
vyžaduje další výzkum technických, provozních, organizačních a legálních aspektů v daleko 
podrobnějším provedení. 

4.2.2 Přehled soustav 
Tzv. východní synchronní oblast (IPS/UPS – obr. 4.1) zahrnuje státy SNS (bez Arménie 

a Turkmenistanu) a má instalovaný výkon 335 GW a roční výrobu 1200 TWh. Je to geograficky 
nejvíce rozšířený systém, pokrývající 8 časových pásem. S ohledem na mimořádně rozsáhlé 



20. Světový energetický kongres - výběr z referátů 
 

  - 103 -  

II 

teritorium, které pokrývá, vyžaduje mj. použití přenosových vedení zvláště vysokého napětí 1050 kV, 
které propojují jednotlivé IPS. Výměna energie mezi nimi je omezena s ohledem na podmínky stability 
ustáleného stavu. Paralelní provoz zahrnutých soustav se řídí bilaterárními a multilaterárními 
mezinárodními dohodami.  

 

 
Obr. 4.1 Východní synchronní oblast 

 

Západní synchronní oblast (UCTE – obr. 4.2) zahrnuje elektrizační soustavy 23 zemí 
kontinentální Evropy při instalovaném výkonu 610 MW a výrobě 2500 TWh. TSO všech zúčastněných 
soustav jsou členové UCTE, které bylo určeno pro podporu spolehlivosti a kvality energie při 
technické koordinaci „elektrických dálnic“. Propojení se v posledních 15 letech výrazně rozšířilo 
o systémy Polska, ČR, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Od roku 2003 je synchronně 
napojeno na západní Ukrajinu - tzv. Burštýnský ostrov. Propojení jako celek se vyznačuje značnou 
hustotou elektrických sítí, tvořených poměrně krátkými vedeními, což přispívá k jejich spolehlivosti 
a řiditelnosti.  

 

 
Obr. 4.2 Západní synchronní oblast 

 

Záměr propojit uvedená seskupení nevyžaduje výstavbu žádných nových vedení, jelikož 
v průběhu 60. let proběhla výstavba vedení 400 kV, spojujících země střední a východní Evropy. 
V průběhu 80. let sítě byly doplněny o vedení 750 kV mezi SSSR, Maďarskem a Polskem a navázána 
spolupráce s Rumunskem a Bulharskem. Tato vedení umožnila v rámci tzv. systému Mir exportovat 
z SSSR ročně cca 35-40 TWh elektřiny. 
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4.2.3 Obsah analýzy 
Provedené analýzy zahrnovaly čtyři oblasti technických problémů: 

Analýza toků výkonů.  

Výzkum dynamického chování propojených soustav. 

Studie mezioblastních oscilací. 

Studie regulace kmitočtu a výkonu, oddělení soustav a obnovy propojení. 

Analýza toků výkonů v ustáleném provozním stavu dovoluje určit maximálně přípustné toky 
činného výkonu na rozhraní východ–západ, a to při udržování předepsaného napětí. Respektovaly se 
maximálně přípustné hodnoty nedostatku výkonu v mimořádných provozních stavech, a to v soustavě 
UCTE 3000 MW, v soustavách IPS/UPS 1200 MW. Cíle analýzy zahrnovaly:  

i) určení maximálně přípustných toků výkonu na propojení východ 
– západ při normální topologii sítí a v případě jejich údržby,  

ii) definování činitele rozdělení činného výkonu pro vybrané průřezy 
pro zvolené scénáře export-import,  

iii) určení hlavních úzkých míst a technických omezení, určujících výměnu výkonu.  

Stanovený program zahrnoval analýzu použitých metodologií, scénáře transitu elektřiny 
a rozhodující kritéria.  

Cílem výzkumu dynamického chování propojených soustav bylo analyzovat dynamické chování 
propojení po vážných poruchách a přesněji definovat přípustné předávací kapacity. Zahrnoval 
verifikaci automatických regulátorů a modelů řídících prvků, ověření modelu zatížení s respektováním 
jejich statických a dynamických charakteristik a ověření platnosti použitého modelu měření WAMS 
(Wide Area Measurement System), připraveného pro tento účel. 

Studie mezioblastních oscilací byla určena k analýze významného problému, a to nebezpečí 
vzniku oscilací nízkého kmitočtu (0,2-2 Hz), které ovlivňují bezpečnost systému. Nejsou-li náležitě 
ošetřeny, mohou vést k odpojení vedení a vážným poruchám v dodávce energie. Je známo, že 
takové oscilace byly pozorovány v soustavách IPS/UPS, ačkoliv v dřívějších systémech SSSR ani 
v systému Mir, který se rozkládal od Bajkalu po Berlín, se nevyskytovaly. Podobné kmitání bylo 
pozorováno v minulosti i v systémech UCTE a vyvolalo opatření na budících systémech generátorů.  

Modelová studie TACIS – PHARE věnovaná propojení východ–západ zjistila spojité oscilace 
s kmitočtem 0,4 Hz na dvou vedeních 400 kV při jejich maximálním zatížení. Bylo zjištěno, že 
eliminace oscilací vyžaduje umístění stabilizátory ES (PSS – Power System Stabilizers) na všech 
generátorech baltských států.  

Nová studie problematiky by měla doporučit omezení tranzitu anebo modifikace regulace 
některých generátorů (instalace nebo přemístění PPS).  

 Studie regulace kmitočtu a výkonu, oddělení soustav a opětovného propojení byla dalším 
okruhem analýz. Kvalita kmitočtu v soustavách UPS/IPS se v posledních letech zvýšila a přiblížila 
požadavkům UCTE. Nyní se tato otázka musí studovat daleko podrobněji než dosud, a to z pohledu 
kompatibility chování kmitočtu v uvedených soustavách, dynamiky primární a sekundární regulace 
a regulačních výkonů a dynamického chování generátorů v nejbližších letech. Výsledkem má být 
určení přenosových kapacit regulačního výkonu.  

Pokud jde o další přidružené téma, očekává se studium podmínek kompletního oddělení 
v mimořádných provozních situacích, modelování jejích důsledků na jednotlivé soustavy a identifikace 
podmínek následné resynchronizace.  

Poznámka: Referát uvádí přehled 6 studií, věnovaných v letech 1996-2006 dané problematice.  
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4.3 VIZE SAMOREGULAČNÍ ELEKTROENERGETICKÉ SÍTĚ 
(VISION FOR A SELF-HEALING POWER GRID) 

Diskusní sekce 4.5 

Khosrow Moslehi, Ranjit Kumar, ABB Network Management, Santa Clara, California, 

 

Sociální a ekonomické náklady velkých poruch (blackouts) v zásobování elektřinou představují 
každý rok škody v řádu miliard dolarů. S příchodem digitálního věku převažujíce možno využívat 
vysoce efektivní procesy, založené na využití elektroniky a výpočetní techniky. Spolehlivost 
elektrizační soustavy se tak zvětšuje. Referát se zabývá současnými možnostmi zvýšení spolehlivosti 
ES na základě monitorování a řízení. 

Pravděpodobnost velkých poruch zásobování s ohledem na řadu fyzikálních a ekonomických 
faktorů narůstá. Jsou vyvolávány: 

potřebou přenosů elektřiny na značné vzdálenosti, 

nedostatečnými investicemi do přenosové soustavy při kontinuálním zvyšováním jejich zatížení, 

výrazným kolísáním tvaru diagramu zatížení den ze dne, které činí klasické plánovací analýzy 
neefektivními, 

nedostatky v řízení. 

To vše vyvolává zvýšené nároky na operátora systému, který má k disposici menší rozhodovací 
prostor a kratší dobu pro rozhodování. Vytváří se méně spolehlivé provozní prostředí a ES se 
posunují ke svým fyzikálním limitům. Takto vznikající prostředí vyžaduje intenzivnější on-line analýzu 
s cílem zajistit lepší koordinované řízení v celé šíři sítí. Jde o monitorování a řízení široké oblasti 
např. pomocí tzv. jednotek měření fázoru (Phasor Measurement Unit) a prostředků Flexibilních 
přenosových systémů střídavého proudu (Flexible AC Transmission System Device - FACTS), dále 
pomocí jednotek distribuované výroby a akumulace.  

Poznámka: Pojetí jednotek FACTS je popsáno v literatuře. Viz také kap. 4.1. 

Referát uvádí výsledky výzkumu požadavků na novou generaci technologií monitorování a řízení 
ES. Jejich rozvoj směřuje k realizaci samoregulačních elektrických sítí. Bude to síť, která bude 
schopná reagovat na nebezpečí poruch, selhání materiálu a další nestabilizující vlivy a omezit šíření 
poruch. To vyžaduje následující: 

• včasnou rekognoskaci vznikajícího problému, 

• racionalizaci zdrojů s cílem minimalizace nepříznivých vlivů, 

• rychlou a koordinovanou reakci na rozvíjející se poruchy, 

• minimalizaci rizika ztráty služby za libovolných okolností, 

• minimalizaci času potřebného na rekonfiguraci a obnovu systému.  

Realizace samoregulační sítě vyžaduje vysoce výkonnou infrastrukturu informačních systémů, 
umožňující vypořádat se s mezerami v geografické a časové koordinaci monitorování a řízení. 
Současný stav vyžaduje důsledné zlepšení na všech hierarchických úrovních včetně rozvoden, 
oblastí řízení, regionů a sítí. Časová koordinace bude vyžadovat náhradu pomalého všeobecného 
řízení rychlým řízením. 

Společnost ABB vyvinula funkční a architektonickou hierarchii specifikace potřebné infrastruktury 
informačních technologií (IT) pro podporu samoregulační sítě. Referát obsahuje odhad technické 
a finanční proveditelnosti a stručné shrnutí výsledků práce.  
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Předpokládá se, že zmíněným nárokům nejlépe vyhovuje distribuované řešení infrastruktury IT, 
které se vyznačuje průhledností rozmístění hardware, software i dat pro uživatele.  

Jde o modulární architekturu, která je rozložena mezi vlastní síť, oblasti, střediska řízení 
a rozvodny, využívající větší počet počítačů, které mezi sebou komunikují. 

Monitorování a řízení probíhá v několika navzájem provázaných časových cyklech s následujícím 
časováním: předstih 1 hodiny, 5 minut, 1 minuta, 2 sekundy, 1 sekunda, 100 msec a 10 msec. 
Významnou funkcí systému je odhad jeho stavu (state-estimation), na který navazují operativní 
opatření, zajišťující stabilitu systému jako odlehčení systému, úprava výroby, rozdělení systému 
apod.  

 

4.4 STIMULY PRO INVESTICE DO ELEKTRICKÝCH SÍTÍ 
V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ (POWER SYSTEM INVESTMENT INCENTIVES 
IN A MARKET ENVIRONMENT) 

Diskusní sekce 4.5. 

Leonardo Meeus, Patrik Buijs and Ronnie Belmans, Belgium 

 

V soudobých liberalizovaných ES přichází v úvahu řada investičních rozhodnutí. Referát diskutuje 
různá schémata stimulování investic v tržním prostředí, týkajících se přenosové sítě, strany spotřeby 
i výrobní základny. Jde o informaci týkající se práce, zahájené v rámci CIGRE, tématické skupiny C5-
7.1, která je součástí Studijní komise C5 – Trhy s elektřinou a regulace.  

Ve všeobecnosti liberalizace elektroenergetiky zlepšila ekonomickou efektivnost a snížila 
provozní náklady i náklady na údržbu. Neexistuje však jednotný názor na to, jak trh zajistí co 
nejmenší deformaci stimulů pro dlouhodobé investování.  

Referát prozatím uvádí diskusi literatury, týkající se této problematiky, a velmi stručně analyzuje 
publikace, týkající se výrobních kapacit a infrastruktury spotřeby, jakož i infrastruktury přenosových 
sítí. Zahrnuje i názory na podporu OZ.  

Formou přílohy uvádí konkrétní znění rozeslaného dotazníku, který obsahuje 22 základních 
otázek a řadu podtémat. 

 

4.5 VÝZVY INTEGRACE VĚTRNÉ ENERGIE VELKÉHO ROZSAHU 
 (THE CHALLENGE OF INTEGRATING LARGE SCALE WIND POWER)  

Diskusní sekce 2.1 

Bernard Krystal, Vattenfall Europe Transmission GmbH 

 

Referát společnosti Vattenfall se zabývá integrací velkých zdrojů větrné energie do ES z pohledu 
operátora přenosové sítě. Uvádějí se zkušenosti operátora Vattenfall – Europe v oblastech jako 
přenos větrné energie, predikce větrné energie, její bilancování, chování výroby elektřiny z větrných 
elektráren a související fluktuace. Přináší také obecnější pohled na evropské úrovni. 
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4.5.1 Úvod 
Operátor přenosové soustavy (TSO) je ve svém okruhu řízení odpovědný za bezpečný provoz 

elektrizační soustavy (ES). To znamená: 

• zajištění bezpečného přenosu elektřiny sítěmi vvn v národním i mezinárodním měřítku, 

• zajištění spolehlivosti a stability systému,  

• bilancování napájení a spotřeby v každém okamžiku, 

• udržování a rozvoj infrastruktury - sítí a přidružených zařízení. 

 Na liberalizovaných trzích s elektřinou, které se rozvíjejí v EU, TSO není sám o sobě partnerem 
trhu. Je spíše dodavatelem služeb a managementu infrastruktury, které jsou nezbytné pro správné 
fungování trhu. V EU jsou to entity operující nezávisle na ostatních účastnících trhu. 

Elektrizační sítě evropského kontinentu jsou navzájem synchronně propojené, což přináší výhody 
v oblasti vzájemné výpomoci TSO při udržování spolehlivosti, při sdílení rezerv a současně vytváří 
platformu pro obchod s elektřinou.  

V Německu se nacházejí čtyři řídící střediska, provozované společnostmi EnBW TNS, E.ON Netz, 
RWE TSO a Vattenfall Europe Transmission, jak je znázorněno na obr. 4.3.  

 
Obr. 4.3 Propojené elektrizační soustavy UCTE 

Dlouhodobou strategií skupiny Vattenfall je ekologicky příznivá výroba, podpora rozvoje trhu 
a zvyšování využití OZ, nabídka produktů, poradenství zákazníkům a zdokonalování energetické 
účinnosti. 

EU stanovila cíl do roku 2010 dosáhnout podíl 12 % obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. 
V této souvislosti je větrná energie základní oblastí dalšího vývoje. Instalace větrných elektráren roste 
v celém světě. Organizace UCTE ve sféře své působnosti předpokládá do roku 2010 dosažení 
kapacity větrných elektráren ve výši cca 55 GW. Větrná energie však má své specifické vlastnosti, 
které ztěžují její integraci do ES.  

Referát poskytuje pohled na problémy Vattenfall Europe Transmission a jejího TSO. Tato 
společnost se podílí 18 % na krytí spotřeby elektřiny Německa a provozuje větrné elektrárny o výkonu 
8 GW. Uvedený výkon tvoří cca 40 % kapacity větrných elektráren země a 18 % kapacity Evropy. 
Instalovaný výkon těchto děl ve světě ke konci roku 2005 činí celkem 59 GW. 

V regionu společnosti se předpokládá do roku 2015 další rozvoj těchto zdrojů až do výkonu 
17 GW. Celkem v SRN by výkon větrných elektráren ke stejnému termínu měl dosáhnout 36 GW. 
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Obr. 4.4 Předpoklad vývoje instalace větrných elektráren v působnosti Vattenfall Europe 

(Modrá - v distribučních sítích, světlemodrá - pobřežní v přenosových sítích, žlutá – 
ostrovní v přenosových sítích) 

 

Všimněme si, že od roku 2006 narůstá jejich koncentrace na pobřeží (on shore) s přenosem jejich 
výroby přenosovou soustavou, od 2008 přistupují velké ostrovní farmy (off shore).  

 

4.5.2 Schéma podpory OZ v SRN 
Zákon o obnovitelných zdrojích (EEG) v SRN platí od roku 2000 a předcházelo mu znění z roku 

1991. Odpovídá Direktivě 2001/77/EC. Podle tohoto zákona má TSO za povinnost: 

• připojit větrné elektrárny, 

• upřednostnit přenos větrné energie, 

• nakoupit elektřinu z OZ za cenu, stanovenou EEG, 

• zajistit vybilancování výkonu, 

• prodat tuto elektřinu jako měsíční základní produkt všem dodavatelům elektřiny – viz obr. 4.5. 

K vybilancování poměrů, nákupu a prodeje elektřiny slouží podle potřeby trh s elektřinou. 

TSO není vlastníkem větrných elektráren, ale je managerem portfolia, odpovědným za převod 
proměnlivé větrné energie na tržní produkt.  
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Obr. 4.5 Zacházení s energií větrných elektráren 

(TSO nakupuje větrnou energii, využívá ji ke krytí špičkového zatížení a vyplňování provalu DZ. 
Produkt prodává pomocí svých sítí) 

 

4.5.3 Výzva integrace větrné energie  
Větrná energie je zdroj, který se vyznačuje značnými fluktuacemi, je obtížně predikovatelný a jeho 

výroba nevykazuje žádnou korelaci s průběhy zatížení. Značná kapacity větrných zdrojů v SRN vede 
k nárokům, které jsou poblíže limitu možností přenosové soustavy. 

Obecně je spolehlivá předpověď větrné energie velmi obtížná a závisí na mnoha faktorech, např. 
na vstupních datech z meteorologických služeb, znalostech o lokalizaci větrných elektráren, 
konfiguraci terénu apod. S ohledem na velký rozsah instalací v Německu bylo brzy zahájeno 
budování systému předpovědi. Nicméně, spolehlivá předpověď není možná s větším předstihem než 
24 hod., a v každém případě se musí počítat se značnými okamžitými odchylkami. Pro ilustraci obr. 
4.6 ukazuje situaci ve dnech 15. -17. prosince 2005.  

 
Obr. 4.6 Odchylky mezi předpovědí vývoje výkonu větrných elektráren a skutečností 

(Hnědá – předpověď na daný den, modrá – skutečnost) 
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V důsledku změn síly větru skutečný výkon větrných elektráren byl v porovnání s předpovědí 

v levé části diagramu až o 3 GW vyšší, což odpovídá výkonu 7 velkých elektrárenských bloků. Tyto 
odchylky bylo nutno vyrovnat použitím elektrárenského výkonu, dostupného technicky i komerčně 
v krátké době. To určuje požadavky na elektrárenské jednotky s možností rapidních změn zatížení, 
které jsou v režimu dílčího zatížení a mají v tomto režimu nízké využití. Jak z obrázku plyne, časový 
úsek s přebytkem výkonu byl vzápětí vystřídán poměrně dlouhotrvajícím nedostatkem výkonu ještě 
vyšších hodnot. Nároky na odregulování změn tvořily cca 6 GW. Tento přirozený vliv je nutno přičíst 
chybám předpovědi. Z toho vyplývá, že při instalovaném výkonu větrných elektráren 36 GW v r. 2015 
je zcela realistická představa o hodinových změnách výkonu větrných elektráren o 2,5-3 GW. To 
klade na TSO a provoz elektrizační soustavy mimořádné nároky. 

V regulační oblasti Vattenfall dokládá poměry další obrázek typického dne v r. 2004, který ukazuje 
čtvrthodinové kolísání výkonu větrných děl od minimálních do maximálních hodnot (obr. 4.7) 
a z něhož lze odvodit, že 

• v průběhu celého roku se v této oblasti vyskytují značné fluktuace, 

• denní rozpětí mezi minimem a maximem je až 5 GW (81 % instalovaného výkonu !), 

• neexistuje žádná korelace mezi výkonem z větrných zdrojů a zatížením. 

 
Obr. 4.7 Denní maxima a minima výkonu větrných elektráren v působnosti Vattenfall 

 

V oblasti Vattenfall s ohledem na tyto skutečnosti při instalovaném výkonu 8 GW lze počítat 
pouze s 320-400 MW spolehlivě dostupného výkonu, minimální výkon klesá až ke 2 MW. Roční 
využití výkonu přitom činí cca 1600 hod. (částečně poroste s uvedením do provozu ostrovních 
větrných parků). Z uvedeného lze odvodit nároky na výkonovou zálohu na tepelných elektrárnách, 
kterou řazení větrných elektráren do soustavy vyžaduje.  

Z vlastností větrné energie lze dedukovat, že integrace větrných elektráren do ES není otázkou 
jejich výroby, ale týká se problému zacházení s okamžitými fluktuacemi výkonu.  

Bylo by možné ukázat, že navíc neexistuje žádná korelace mezi ukazateli porovnatelného období 
v jednotlivých letech. Průběh výroby je zcela chaotický a k prognóze nelze použít ukazatele 
předchozích let. Např. výroba v lednu 2006 byla podstatně nižší než v porovnatelném období 
o rok dříve. 
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4.5.4 Stabilita systému a interakce s výrobou z konvenčních zdrojů 
V souladu s elektrizačním zákonem Vattenfall Europe Transmission je povinen zcela využívat 

možnosti obnovitelných zdrojů. 

Elektřina proudí obvykle z přenosové sítě do sítí distribučních. Často však nastávají případy, kdy 
se výkon větrných elektráren rychle mění a s ohledem na jejich vysoký výkon a nízké zatížení 
dochází k opačnému proudění. Obr. 4.8 znázorňuje takovou situaci v průběhu Vánoc 2004. Výroba 
větrných elektráren tak nemůže být spotřebována a musí být umístěna mimo regulovanou oblast.  

 

 
Obr. 4.8 Výkon větrných elektráren je vyšší než zatížení distribučních sítí 

(Zelená – výkon, červená – toky z přenosových do distribučních sítí) 

 

Z uvedeného také vyplývá, že větrná energie není dostatečně spolehlivá, aby nahradila 
konvenční elektrárny a není tak možné spoléhat pouze na její výrobu. TSO musí mít k dispozici jisté 
minimum konvenčních elektráren, které musí umožnit rychle reagovat na změny výroby a postarat se 
o stabilizaci napětí v oblasti a regulaci kmitočtu. Brzy mohou nastat situace, kdy výroba větrných 
elektráren bude muset být krácena s ohledem na stabilitu systému. Toto snížení pomocí 
managementu výroby (Generation Management) může být vyžadováno z důvodů bilance systému, 
s ohledem na problémy s napětím a s úzkými místy v sítích. Management výroby bude spojen 
s ekonomickými důsledky a bude vyžadovat jasný legislativní rámec.  

 

4.5.5 Integrace větrné energie z pohledu sítí 
S ohledem na rostoucí důležitost OZ pro Evropu vznikají nové požadavky na infrastrukturu sítí.  

V minulosti byly elektrárny umísťovány poblíže center spotřeby. Nyní a v blízké budoucnosti bude 
nutno přepravit výrobu větrných elektráren z řídce osídlených oblastí do vzdálených center spotřeby, 
v případě Německa ze severu SRN na jihozápad.  

Referát podrobně rozebírá perspektivní situaci a dochází k závěru, že do roku 2015 bude nutno 
vybudovat cca 850 km investičně náročných přenosových vedení pro přenos energie velkých 
pobřežních a ostrovních větrných parků. Záměry musí být prověřeny širšími celostátními studiemi se 
zapojením Federálního ministerstva SRN, průmyslu větrných elektráren a dotčených TSO.  

Podobný vývoj se čeká i v dalších zemích a oblastech. Společnost Vattenfall Europe 
Transmission je zapojena do širší celoevropské studie integrace větrné energie do přenosových sítí. 
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4.5.6 Celkové náklady výroby z větrných elektráren  
 Tarify napájení (feed-in tariff): Provozovatelům větrných elektráren je garantována po 20 let 

výkupní cena za veškerou vyrobenou energii. Mají tak výhodu v tom, že nenesou žádné riziko na trhu 
a v podstatě ani žádné investiční riziko. Na obr. 4.9 jsou znázorněny minulé a budoucí finanční 
objemy, vyplývající z elektrizačního zákona. Modrý sloupec reprezentuje výrobu větrné energie, 
tečkovaný sloupec ostatní OZ. Očekává se, že v r. 2012 výroba z větrné energie bude činit 52 TWh 
a bude stát 4,3 mld. EUR, to je v průměru 83 EUR/MWh (cca 2240 Kč/MWh).  

 

 
Obr. 4.9 Výroba energie z OZ a odpovídající finanční objemy 

 

Bilanční náklady: Provozovatelé nejsou nuceni přizpůsobit svoji výrobu požadavkům trhu a jejich 
stimulem je možnost uplatnění maximálně dosažitelné výroby. V důsledku toho TSO musí vyrovnávat 
výkonovou bilanci nákupem bilanční energie. Původně byla získávána na základě prognózy větrné 
energie na bázi trhu příštího dne a vnitrodenního trhu. S ohledem na nespolehlivost prognóz 
Vattenfall vypsal konkurz na speciální výkonové zálohy pro vybilancování fluktuací větrné energie.  

 Pro přehled tabulka níže uvádí bilanční náklady na vyrovnávání bilance v důsledku kolísání 
výkonu OZ (převážně větrných) ve vztahu k instalovanému výkonu. Přes některé změny v legislativě 
tyto náklady s růstem instalace rostou. 

 

 
Tab. 4.1 Bilanční náklady spojené s uplatněním větrné energie 

(Náklady – průměrný instalovaný výkon) 
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Ke snížení bilančních nákladů by bylo nutné, aby TSO měly k dispozici on-line data o aktuální 
výrobě větrných elektráren. Takové hodnoty jsou k dispozici velmi sporadicky, jelikož provozovatelé 
elektráren nejsou nuceni investovat do potřebné techniky. 

Náklady na rozvoj sítí: Rozvoj větrných elektráren si vyžádá další náklady na rozvoj sítí pro 
přenos a distribuci jejich výroby. Přesné údaje pro SRN nejsou k dispozici, avšak pouze do rozvoje 
přenosových sítí bude nutno do roku 2015 investovat více než 1,1 mld. EUR. 

Náklady na připojení do sítí: Další náklady souvisí s připojením větrných elektráren do sítí. 
Nemáme k disposici dostatek informací, ale podle nedávné studie připojení 9,8 GW pobřežních 
větrných farem Severního moře a Baltu si vyžádá do roku 2015 investovat 5 mld. EUR. 

Náklady ztrát v sítích: S ohledem na přenos výroby větrných elektráren na značné vzdálenosti 
významně porostou ztráty v sítích. 

Změny v parku elektráren: Růst kapacity větrných elektráren snižuje výrobu elektráren 
klasických, které však jsou nadále zapotřebí jako záloha v době, kdy větrná energie není k dispozici. 
Snižuje se tak jejich využití a rostou náklady na vyrobenou energie. Ze širšího hlediska způsobují 
přesun skladby výrobní základny ve prospěch elektráren s menšími investičními náklady a vyššími 
náklady na palivo.  

Celkové posouzení přínosů a nákladů větrné energie musí brát v úvahu všechny uvedené složky 
nákladů.  

 

4.5.7 Schémata podpory obnovitelných zdrojů v Evropě 
OZ zatím nejsou schopné soutěže s klasickými elektrárnami a jejich rozvoj vyžaduje finanční 

podporu. Referát zevrubně hodnotí jednotlivé systémy. Podpora OZ v EU dosud není sjednocena 
a vyznačuje se následujícími rozdíly: 

• Švédsko, Velká Británie, Itálie, Belgie a Polsko stanovily kvóty OZ a používají systém 
zelených certifikátů.  

• Malta a Finsko poskytují slevy na daních. 

• Ostatní státy EU stanovily povinné výkupní ceny energie OZ. 

Zdá se, že zatím nejúčinnější cestou jsou krátkodobě výkupní tarify energie, dlouhodobě se zdají 
výhodnější zelené certifikáty, jelikož zabraňují přeinvestování a nedávají nesprávné signály pro 
lokalizaci zdrojů.  

 

4.5.8 Souhrn 
Rostoucí podíl OZ vyžaduje v Evropě společné aktivity s cílem udržovat spolehlivost 

elektrizačních soustav. Měly by zahrnovat: 

• harmonizaci schémat odpory OZ,  

• rozvoj evropských přenosových sítí, 

• vytvoření společných autorizačních schémat OZ, 

• transparentnost všech složek nákladů OZ, 

• regulaci rozvoje OZ a ohledem na bezpečnost zásobování, 

• harmonizaci nároků na sítě, vyvolaných OZ, 
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• vytvoření dostatečné výkonové rezervy konvenčních elektráren k náhradě větrné energie 
v době nedostatečného výkonu, 

• rozvoj a podporu technologií akumulace energie a regulace strany zatížení (DSM),  

• integraci větrných elektráren do provozu bezpečné ES, to je regulaci jejich výroby 
a poskytování dat o výrobě on-line, 

• finanční stimuly pro výrobu větrných elektráren odpovídající požadavkům zatížení, to je 
výroba pouze v době, kdy se jejich energie může zužitkovat k napájení spotřebitelů.  

4.5.9 Závěry 
Větrná energie je zdroj energie, který se vyznačuje značnými fluktuacemi, obtížně se předpovídá 

a nevykazuje žádnou korelaci s průběhy zatížení. Kromě nároků na rozvoj sítí tak vytváří značné 
nároky na řešení stability a vyrovnané bilance ES. 

Ke stanovení efektivní energetické politiky je nutno brát v úvahu nejen odměnu výrobců, ale také 
náklady bilančních služeb, rozvoje sítí a připojení apod.  

Integrace větrné energie do evropských ES je významným společným problémem Evropy 
a vyžaduje společné aktivity, zejména v oblasti pravidel jejich podpory. Jejich efektivnější integrace 
do soustav vyžaduje harmonizaci a koordinaci. Jedním z nezbytných kroků je studie Integrace větrné 
energie v Evropě (European Wind Integration Study – EWIS) evropských TSO, sponzorovaná EK, 
která byla vypsaná a zahrnuje všechny důležité strany.  

Souhrnně vzato větrná energie je vyspělý široce rozšířený zdroj, který však vyžaduje mimořádnou 
optimalizaci začlenění do evropských ES.  
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5 DOPRAVA (ÚSEK PERSPEKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ) 

5.1 DLOUHODOBÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V SEKTORU DOPRAVY – 
CESTY POUŽITÍ VODÍKU (LONG-TERM DEVELOPMENTS 
IN THE TRANSPORT SECTOR - AND HYDROGEN ROADMAPS) 

Diskusní sekce 3.1 

M.A. Uyterlinde, M. Londo, P. Godfroij, H. Jeeninga 

Referát porovnává na základě výsledků dvou projektů EU dvě možné energetické strategie pro 
dopravu: použití biopaliv a vodíkové technologie. Dochází k názoru, že v perspektivě budou vhodné 
obě technologie, vodík pro lehká vozidla a biopaliva pro nákladovou dopravu. 

 

5.1.1 Úvod 
Celkový vývoj emisí skleníkových plynů v zemích EU v období 1990-2004 napovídá, že 

v některých odvětvích došlo k mírnému poklesu emisí CO2, v jiných k jejich růstu. K zatížení životního 
prostředí nejvíce přispívá nárůst v sektoru dopravy. 

 

 
Obr. 5.1 Změny emisí skleníkových plynů 1990-2004 

(Neenergetické procesy – průmyslové procesy – zemědělství – doprava – 
jiné energetické procesy – průmysl (energetika) – energetický průmysl) 

 

Očekávaný vývoj by ze statistického hlediska mohl vést k nežádoucímu nárůstu emisí, 
znázorněnému na dalším grafu na obr. 5.2, proto EU vytýčila ambiciózní cíl, redukci emisí CO2 do 
roku 2020 v porovnání s rokem 1990 o 20 %. Barevná pásma naznačují statisticky předpokládaný 
vývoj, záměr EU by měl vést k poklesu, naznačenému černou čarou na obr. 5.2.  

 

Jelikož doprava hraje v růstu emisního zatížení dominantní úlohu, ukazuje se nezbytné přijmout 
výrazná opatření právě v této oblasti. Kromě krátkodobých opatření, která mají uplatnění spíše 
v jiných oblastech, řešení problémů dopravy, které závisí na infrastruktuře i na povaze dopravních 
prostředků, vyžaduje čas a bude mít dlouhodobý charakter. Usuzuje se na potřebu přechodových 
technologií alternativních paliv.  
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Obr. 5.2. Možný vývoj emisí podle odvětví a cíl EU 15 (černá čára) (energetika – nová paliva 

– dálkové vytápění – pára – terc. sféra – průmysl – doprava). 

 

5.1.2 Alternativy udržitelné dopravy 
Existuje několik možností snížení emisí CO2 v dopravě: snížení počtu najetých kilometrů, snížení 

měrné spotřeby vozidel a snížení obsahu CO2 v pohonných hmotách. První alternativa je otázkou 
politického řešení. Možnosti dalších dvou jsou v následující tabulce. 

 

Hnací ústrojí Alternativa 

Zlepšení účinnosti 

Hybridní technologie 

Malá/lehká vozidla 

Alternativní paliva (bio, diesel, vodík, metanol, zemní plyn) 

Spalovací motory 
(ICE) 

Fosilní paliva – zachycení a uložení CO2 (CCS) 

Vodík (z uhlí, zemního plynu, OZ nebo jaderné energie) Vozidla s palivovými 
články Reforming bio-etanolu, metanolu (z uhlí nebo plynu) na palubě 

Elektřina (z fosilních paliv, OZ nebo jaderných zdrojů) + CCS 
Elektrická vozidla 

Hybridní vozidla plug-in (elektrická vozidla s malým spalovacím motorem)

 

Dílčí zlepšení se očekává od nových konstrukcí pohonných jednotek s použitím moderních 
lehkých konstrukčních materiálů a snížení velikosti motorů, příp. celých vozidel. K získání vozidel 
s nízkými emisemi CO2 však budou potřebné nové pohonné hmoty a technologie. Žel žádné z nich 
nezabezpečí plné nároky na spotřebu pohonných hmot.  

V porovnání s jinými sektory snižování emisí CO2 v sektoru dopravy bude finančně velmi náročné, 
odhadují se náklady 100 EUR na tunu CO2. Navíc budou vyžadovat novou infrastrukturu zásobování 
palivy.  
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5.1.3 „Cestovní mapa“ vodíkových technologií 
V posledních letech byla publikovaná řada záměrů uplatnění vodíku v dopravě. Liší se rozsahem 

předpokládaného uplatnění vodíku a doporučeními pro výzkum a vývoj. Za nejnadějnější v tomto 
směru se pokládá projekt HyWays, který spočívá na modelování a vyčerpávajících konzultacích 
s účastníky projektu (viz www. HyWays.de).  

Projekt HyWays spočívá na výsledcích cca 50 workshopů, které zahrnuly 10 zemí EU, cca 75 % 
území a cca 80 % populace a byly zaměřeny i na stacionární aplikace vodíkových technologií. 
Představy o rozvoji sektoru dopravy se přitom opíraly o projekce EU. Diskuse o možné budoucnosti 
se prolínaly s modelovými výpočty a spočívaly na postupných korekcích. Hlavní motivací řešení bylo 
snížení emisí CO2. S vyššími nároky na snížení emisí dochází k lepšímu uplatnění vodíku a k jeho 
snazšímu uplatnění v sektoru energetiky. 

Budoucí vývoj bude do značné míry záviset na podpoře vodíkových technologií. Do roku 2020 se 
nepředpokládá jejich výraznější uplatnění, významnější rozvoj je pravděpodobný v období do roku 
2050, kdy by jejich podíl v závislosti na míře politické podpory mohl dosáhnout cca 35–75 %. 
Projekce zahrnuje pouze osobní dopravu, a to vozidla s palivovými články i s motory spalujícími 
vodík. 

 
Obr. 5.3 Průnik vozidel s vodíkovou technologií v závislosti na podpoře technologií 

(a) velmi vysoká podpora, b) vysoká podpora, c) umírněná podpora) 

 

Vývoj bude závislý rovněž na vývoji ceny vozidel poháněných vodíkem. Odhadovaný vývoj jejich 
maloobchodní ceny v tomto směru byl rovněž předmětem modelových analýz. 

Výsledné křivky berou v úvahu i proces osvojování technologií, úměrný podpoře technologií. 
Ukazuje se, že vodíkové automobily střední velikosti by mohly být dostupné v případě výroby 
cca 25 mil. vozidel. Vývoj vyžaduje významnou investiční podporu a vyžádá si značné náklady.  

Ekologické vlivy naznačeného rozvoje závisí na způsobu výroby vodíku. Jejich výsledkem je 
kromě snížení emisí CO2 i zmírněni vlivu ostatních polutantů.  
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Obr. 5.4 Maloobchodní cena vs. kumulativní počet vozidel 

(kruh označuje pásmo dostupnosti) 

(Palivové články: pesimistický a optimistický odhad – spalovací motory – benzinové motory) 

 

5.1.4 „Cestovní mapa“ biopaliv 
I oblast rozvoje biopaliv má svůj evropský projekt, nazvaný REFUEL (viz www.refuel.eu). 

Charakteristika projektu je následující: 

• Cílem je nákladově efektivní skladba biopaliv včetně nezbytných řetězců, konverzních 
technologií, výchozích surovin a dalších částí zásobovacího řetězce. 

• Odhad vlivu včetně emisí skleníkových plynů, bezpečnosti zásobování, socio-
ekonomických vlivů, vlivů na energetiku a užití území.  

• Analýza potřebných akcí účastníků v pojmech technologických inovací, osvojování, 
tržních pokynů, alternativy a překážky implementace.  

• Potřebná politika v souvisejících oblastech jako zemědělství, energetika, technologie, 
rozvoj a obchod s cílem zmírnění překážek a vytvoření stimulů pro účastníky procesu.  

Mnoho pozornosti vyvolává důležitost různých řetězců biopaliv s ohledem na potřebné suroviny, 
konverzní technologie, distribuci a konečnou spotřebu. Analýzy zahrnují následující nejdůležitější 
možnosti. 

 1. Konvenční biopaliva, resp. paliva 1. generace 

Biodiesel z olejnatých rostlin, vyráběný pomocí transesterifikace. 

Bioetanol z cukernatých nebo škrobnatých rostlin jako cukrová řepa nebo pšenice, vyráběné 
pomocí fermentace. 

2. Pokročilá biopaliva, resp. paliva 2. generace 

Biomasa transformovaná na tekutá paliva, resp. FT-diesel z dřevnatých materiálů, získaná na 
základě zplyňování a Fischer-Tropschovy syntézy. 

Bioetanol na bázi celulózy z materiálů jako dřevo a sláma, získávaný na základě enzymatické 
hydrolýzy, fermentace a destilace.  
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Podíl biopaliv by k roku 2020 mohl dosáhnout hodnoty cca 20 %, přednostně na bázi druhé 
generace biopaliv. Vyplývá to z toho, že hmoty druhé generace používají levnější a lépe dostupné 
suroviny (dřevo a látky s obsahem celulózy) než předchozí generace, spoléhající na zemědělské 
produkty. Jejich zvládnutí však vyžaduje určité technologické průlomy.  

Uvedená biopaliva nejsou konkurenceschopná s konvenčními produkty, jejich ekonomika bude 
závislá na vývoji cen ropy. 

Klíčovou otázkou je disponibilita výchozích surovin, a tedy nároky společenství na zemědělské 
produkty.  

Je možno si položit otázku, zda se doprava v perspektivě obejde bez biopaliv. Jejich první 
generace si rychle razí cestu na trh, osudy druhé generace zatím nejsou zcela jasné. 

V každém případě lze předpokládat jejich přechodný význam do osvojení vodíkových technologií. 

Širší analýzy předpokládají, že biopaliva první generace budou mít pouze přechodný význam a od 
roku 2020 by měly být postupně nahrazovány biopalivy druhé generace. Jejich význam by mohl 
během třiceti let výrazně překročit význam paliv první generace.  

Skutečný nástup ekologicky příznivějších vodíkových technologií lze očekávat až v období po r. 
2030. V polovině století by jejich podíl mohl překročit podíl biopaliv.  

Možný vývoj do poloviny století je na připojeném grafu - obr. 5.5. Obě technologie se navzájem 
doplňují a nejsou ve vzájemném konfliktu. Skutečný rozvoj bude do značné míře závislý na pokroku 
odpovídajících technologií. 

 

 
 

Obr. 5.5 Přepokládaný vývoj průniku nových technologií (%) do automobilové dopravy 

(Vodík ve vozidlech s palivovými články – bio-paliva 2. generace – dtto 1. generace) 
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5.2 VODÍKOVÉ KAZETY PRO VOZIDLA: NOVÁ STRATEGIE SKLADOVÁNÍ 
A DODÁVEK VODÍKU (HYDROGEN CAR CARTRIDGES: 
A NEW STRATEGY FOR HYDROGEN STORAGE, DELIVERY)  

Diskusní skupina 3.1. 

ENEA (autor neuveden) 

Většina ropy slouží v USA a podobně i v Itálii k získávání pohonných hmot pro automobily, které 
pak mají na svědomí větší část emisí. Použití vodíku by umožnilo zcela vyloučit tuto zátěž životního 
prostředí zejména v urbanistických oblastech. Jedním z problémů je malá efektivnost skladování 
vodíku.  

Vozidlo, poháněné vodíkem, je schopno použitím 1 kg vodíku ujet cca 100 km a z toho vyplývají 
průměrné nároky na jeho ukládání ve vozidlech. Možné způsoby uložení 4 kg této pohonné hmoty 
ukazuje následující graf, včetně cílů, které byly vymezeny pro roky 2010 a 2015.  

2015 target

2010 target

Chemical hydride 

Complex hydride 

Liq. H2

700 atm cp. gas

200 atm cp. gas

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

 kWh/kg
 kWh/l

 
Obr. 5.6 Způsoby uložení vodíku 

(Při tlaku 200 atm – detto 700 atm – tekutý vodík – komplexní hydridy – 
chemické hybridy –cíl 2010 – cíl 2015) 

 
Mezi jednotlivými možnostmi poskytuje nejslibnější možnosti použití uložení pohonné látky ve 

formě hydridů, jejichž zpracování probíhá na základě hydrolýzy. Nejlepší možnosti mezi nimi 
poskytuje sloučenina NaBH4, která vykazuje nejvyšší obsah vodíku. Jeho syntéza je poměrně 
jednoduchá, je méně hořlavý a proměnlivý jako benzín. Je poměrně ekologicky příznivý a výsledkem 
jeho zpracování jsou inertní soli. Regenerace probíhá mimo palubu vozidla.  

Možnosti použití navrhované metody byly laboratorně ověřeny pomocí kazety s obsahem cca 150 
g výchozího materiálu, který poskytl 54 l vodíku. Praktické využití bude probíhat podle obr. 5.7 na 
další straně.  
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Novějším cílem je vyvinout 10 litrové obnovitelné kazety s obsahem, schopným poskytnout 1,6 kg 
vodíku. Při praktickém použití by vozidlo mohlo nést 2-3 kazety, jejichž výměna v servisních 
střediscích bude velmi jednoduchá. Použité kazety se postoupí k regeneraci. Kromě palivových kazet 
vozidlo bude potřebovat 25 l vody. Při nastartování výroby vodíku voda postupuje přes ohřívač 
a palivovou kazetu. Výsledkem je čistý vodík, který se produkuje jednoduchým a bezpečným 
způsobem. Důležité je, že se vodík vyrábí v okamžiku spotřeby, výroba se aktivuje uvedením 
čerpadla do provozu. Není nutné žádné tlakové skladování vodíku, ani jeho nadprodukce. Hydrolýza 
je exotermická reakce, vylučované teplo je v dalším dostatečné pro ohřívání vody, jeho přebytek se 
odvádí chlazením.  

 

 
Obr. 5.7 Vodíková kazeta 

 
 
Podle získaných dat k zajištění 4 kg vodíku pro ujetí cca 400 km budou nutné kazety o hmotnosti 

20 kg.  

 
 

Pump 
Hydrogen output 

Heater 
 
 NaBH4 Cartridge 
Water tank 
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6 KONGRES Z POHLEDU NÁROKŮ NA VÝZKUM 
 

Ve vazbě na cíle, vytčené Kongresem, lze stručně formulovat následující hlavní směry 
energetického výzkumu. 

• Výzkum nových konstrukčních materiálů, potřebných pro zvýšení energetické účinnosti 
energetických děl. 

• Výzkum katalytických procesů pro zpracování ropy a roponosných písků. 

• Výzkum elektrických sítí, vhodných pro integraci (obnovitelných) zdrojů s náhodnými změnami 
výkonu, včetně decentralizovaných. 

• Výzkum efektivnějšího užití energie v oblasti spotřeby, zejména ve stavebnictví 
a automobilové dopravě, včetně účelnější urbanizace měst z pohledu nároků na dopravní 
služby.  

• S ohledem na další úlohu uhlí v energetické bilanci výzkum plynofikace uhlí a čistých 
uhelných technologií. 

• V zájmu snížení zatížení emisemi CO2 v zemské atmosféře nové zhodnocení myšlenky 
výroby energie v kosmu a přenosu na Zemi.  

• Jelikož je výroba elektřiny do značné míry spojena se spotřebou vody, je žádoucí výzkum 
technologie se snížením nebo vyloučením těchto nároků. 

• S uvedeným souvisí nové nároky na přípravu odborníků, transfer technologií a financování 
zmíněného výzkumu, např. využitím zdrojů z oblasti redukce emisí.  

Řada očekávaných směrů vyplývá přímo z referátů, které jsme zařadili do předchozího 
zpracování. 
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6.1 POKROČILÉ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE MOHOU ŘEŠIT OTÁZKY 
PROSTŘEDÍ, ZÁSOBOVÁNÍ A OMEZENÍ VE VZTAHU KE SPOLEHLIVOSTI 
PŘI PRODUKCI A UŽITÍ FOSILNÍCH PALIV (ADVANCED ENERGY 
TECHNOLOGIES CAN RESOLVE THE ENVIRONMENTAL, SUPPLY, 
AND RELIABILITY CONSTRAINTS OF PRODUCING AND 
USING FOSSIL FUELS)  

Diskusní sekce 6.5. 

Justin (Judd) Swift, Office of International Affairs, 
U.S. Department of Energy Office of Fossil Fuels  

6.1.1 Úvod 
Rozvoj technologií je jedním z klíčových prostředků vlády US k zajištění udržitelné, bezpečné 

a dostupné budoucnosti energetiky prostřednictvím inovací a zdokonalení současných technologií. 
Výzkum bude pokračovat s důrazem na cíle, vytčené prezidentem Bushem k zvládání globálních 
klimatických změn, zdokonalení energetické bezpečnosti, zavádění vodíkové ekonomiky a výstavby 
elektráren budoucnosti (FutureGen plant). Referát uvádí přehled výzkumných a vývojových projektů, 
podporovaných vládou USA, Odborem energetické kanceláře fosilních paliv (DOF). Do projektů je 
zapojena Národní laboratoř energetických technologií (National Energy Technology Laboratory – 
NETL, dále jen Laboratoř).  

 

6.1.2 Zaměření projektů 
Projekty budou zaměřené na řadu oblastí energetiky USA: 

Zásobování ropou a zemním plynem. Získávání nových zdrojů je mimořádně komplexní 
a nákladný problém. R&D Laboratoře a související demonstrační projekty jsou zaměřeny na 
ekologicky příznivé přístupy a výzkum potenciálu nových energetických zdrojů. 

Uhlí a elektrizační soustavy. Technologie, rozvíjené Laboratoří a jejími partnery, mají podstatně 
zdokonalit efektivnost a ekologické chování systémů výroby elektřiny z uhlí. Zaměření zahrnuje nové 
membrány k selektivní separaci kyslíku ze vzduchu, vodíku z CO a CO2 ze spalin. Cílem je užití 
bohatých zdrojů uhlí pro uspokojení rostoucí poptávky po elektřině a položení základů vodíkové 
ekonomiky.  

Zachycování uhlíku. Laboratoř řídí portfolio laboratorních a polních projektů technologií 
s potenciálem omezování emisí skleníkových plynů. Úsilí je zaměřeno na zachycování CO2 z velkých 
stacionárních zdrojů a skladování s využitím geologických, pozemních a mořských úložišť. Zahrnuje 
i problematiku úniku metanu. 

Vodík a čistá paliva. Laboratoř podporuje portfolio projektů, zaměřených na výrobu vodíku z uhlí 
pro použití v palivových článcích a dalších soustavách výroby elektřiny. Cílem je zajistit, aby vodík 
z uhelných elektráren měl velmi nízké hladiny polutantů a umožnil zachycování a oddělování CO2. 

Transfer technologií. Laboratoř je zdrojem vědecky ověřených informací a analytických 
prostředků, věnovaných technologii fosilních paliv. Cílem je získat životaschopná řešení, přispívající 
k řešení národního energetického problému. Většina kontraktů je uzavírána s korporacemi, „malým 
podnikáním“, univerzitami, neziskovými organizacemi a dalšími laboratořemi a vládními agenturami.  
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6.1.3 Fondy Odboru energetické kanceláře, zaměřené na výrobu elektřiny 
s emisemi, blízkými nule 

Odbor vyhlásil v prosinci 2006 soutěž o 5 projektů s celkovým nákladem cca 12 mil. USD pro tuto 
oblast, se zaměřením na fyzikální, chemická, biologická a termodynamická omezení v technologiích 
a na odpovídající senzory, řídící systémy, materiály a výpočetní problémy. Odbor pro tyto účely 
poskytuje více než 9,3 mil US, z průmyslových zdrojů pochází částka více než 2,3 mil USD.  

Jednotlivé projekty získaly ALSTOM Power, Inc. (výpočtové modely a simulátory), Babcock 
a Wilcox Company (koroze), General Electric (počítačové modelování zplyňování uhlí), EPRI 
(ochrany proti korozi), University of Colorado at Boulder (model plyn/pevné látky).  

Přednostním projektem dlouhodobého programu čistého uhlí je projekt FutureGen. Provoz by měl 
být zahájen v následující dekádě, dílo by mělo produkovat elektřinu a vodík na komerční úrovni, a 
to bez významných polutantů.  

Dodejme, že naznačený výzkumný a vývojový program je zaměřen na 5 významných elementů 
vodíkovo–uhelných technologií, jimiž jsou  

• centrální velkoobjemová výroba vodíku, 

• alternativní (decentralizovaná) výroba vodíku, 

• zásobování vodíkem, to je doprava tekutých paliv a plynů pro distribuci a konečnou spotřebu 
pomocí stávajících ropovodních a plynovodních sítí, 

• skladování, které by mělo prokázat životaschopné technologie ukládání vodíku pro dopravu i 
stacionární aplikace, 

• užití, které má demonstrovat použití vodíku nebo směsí vodík-zemní plyn v pokročilých 
pohonných jednotkách při nejnižších emisích.  

Poznámka: Národní laboratoř energetických technologií (National Energy Technology Laboratory) – NETL) je jedinou 
laboratoří DOF, zaměřenou na fosilní energetické zdroje. Obhospodařuje na 1800 výzkumných 
a přidružených aktivit v US a má spolupráci s cca 40 zahraničními zeměmi.  
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

7.1 OCHRANA KLIMATU PRO NĚMECKO (A CLIMATE PROTECTION 
STRATEGY FOR GERMANY - 40% REDUCTION OF CO2 EMISSIONS 
BY 2020 COMPARED TO 1990) 

Diskusní sekce 1.3 

Jens Tambke, Christoph Erdmenger, Hauke Hermann, Harry Lehmann, 
German Federal Environmental Agency, Umweltbundesamt 

 

Současné projekce klimatických změn signalizují riziko pro světovou ekonomiku a v konečném 
důsledku by podle analýz Světové banky mohly vést k poklesu HDP o 10, příp. až 20 %. Růst 
průměrné teploty by neměl překročit „červenou čáru“ 2 stupňů a k tomu bude nutno stabilizovat emise 
skleníkových plynů na hodnotě 400 ppm (parts per million) ekvivalentu CO2. Pro Německo to 
představuje snížení emisí skleníkových plynů na obyvatele z dnešních 12 t eq. CO2 na cca 2,5 t eq. 
CO2 do roku 2050. 

 

7.1.1 Úvod 
Budou-li pokračovat tendence růstu emisí skleníkových plynů, průměrná teplota by mohla vzrůst 

o 6 °C nad preindustriální úroveň a měla by významné důsledky i pro vývoj HDP a způsobit jeho 
pokles o 10-20%.  

Aby nebyla překročena „červená čára“ průměrné teploty, to je růst mezně o 2 °C nad pre-
industriální úroveň, je nutno emise stabilizovat na dlouhodobé úrovni 400 ppm ekvivalentu CO2. 
K tomu je nutné, aby dnešní emise klesly do poloviny století na polovinu. To se nejvíce dotkne 
průmyslových zemí, u některých z nich jde o snížení o plných 80 %. Např. v SRN jde o pokles 
z dnešních cca 12 t eq CO2 na cca 2,5 t eq CO2. 

 

7.1.2 Scénář UBA (Umweltbundesamt – Spolkové kanceláře pro životní prostředí) 
 

Pro SRN byl navržen následující scénář, skládající se z řady opatření.  

Opatření 1: Spotřeba elektřiny 

Scénář poklesu emisí zpracovaný pro SRN počítá ve vztahu k předchozím údajům s polovičním 
výsledkem, to je poklesem úrovně emisí o 40 %. K opatřením bude patřit úsilí o vyšší energetickou 
účinnost, menší spotřebu energie a rozvoj OZ. Výroba elektřiny by v tomto případě měla klesnout 
o cca 11 %.  

Třetina spotřeby elektřiny připadá v SRN na průmysl a komerční sektor včetně pohonů. Je možné 
dosáhnout úspor bez nákladů, nebo dokonce se zápornými náklady: 33 % u aplikací stlačeného 
vzduchu, 24 % u osvětlení a 15 % u čerpadel a ventilátorů.  

U malých spotřebitelů lze dosáhnout 15% úspor ekonomicky přijatelnými opatřeními, a to hlavně 
u osvětlení. Technický potenciál je podstatně větší, u samotného osvětlení a spotřeby přístrojů 
v pohotovostním stavu až 70 %. Úspory 25-50 % jsou možné u domácí techniky, ohřevu vody 
a konzumní elektroniky. Klíčem k jejich dosažení jsou legislativní opatření a stimuly.  
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Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 28 mil t CO2. 

 
Opatření 2: Zdokonalení elektráren 

Modernizací elektráren lze zvýšit účinnost výroby elektřiny na elektrárnách až o 7 %. Podstatná 
část zemního plynu je nyní využívána k dodávkám tepla, výroba elektřiny by se měla opírat více 
o tento zdroj. 

Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 43 mil t CO2. 

 
Opatření 3: Expanze OZ 

Opatření počítá především s rozvojem výkonných větrných elektráren (pobřežních i ostrovních), 
nových tzv. turbín Multi-Mega-Watt a se spalováním biomasy. Snížení emisí tímto opatřením by mělo 
dosáhnout 31 milionů t CO2. 

Další složkou v této oblasti by měla být soukromá (decentralizovaná) výroba elektřiny s účinkem 
12 milionů t CO2. 

Celkem by se výroba elektřiny měla vyvíjet podle následujícího schématu. 
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Obr. 7.1. Scénář (UBA) vývoje výroby elektřiny do r. 2020 

(lignity – uhlí – jaderná - zemní plyn - OZ - jiné zdroje) 

  

Opatření 4: Rozvoj kogenerace 
Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 15 milionů t CO2. 

 
Opatření 5: Úspory tepla v průmyslu a budovách zlepšením tepelné izolace a vytápění 

Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 8 milionů t CO2. 

 
Opatření 6: Teplo z OZ 

Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 6 milionů t CO2. 

 
Opatření 7: Snížení specifické spotřeby v sektoru dopravy 
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Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 15 milionů t CO2. 

 
Opatření 8: Vyloučení zbytečné dopravy a její přesun ve prospěch železnice a vodní dopravy 

Snížení emisí tímto opatřením by mělo dosáhnout 3-4 miliony t CO2. 

 

7.1.3 Závěry 
Uvedeními 8 opatřeními lze dosáhnout snížení emisí v SRN o 40 %, vyžaduje to však správné 

stimuly a roční investice ve výši 11 mld. EUR, což je na jednu domácnost cca 25 EUR/měsíc. Celkový 
přehled je uveden níže. 

 

  
Milion t CO2 

Snížení 
2005-2020 

Výroba elektřiny -114 

1. Úspory elektřiny -28 

2. Změna paliva a růst účinnosti -43 

3. OZ -31 

  Celkem průmysl 1-3 -12 

Zásobování teplem -64 

4. Kogenerace -15 

5. Úspory tepla a zvýšení účinnosti -39 

6. OZ -10 

Doprava -30 

7. Snížení specifické spotřeby -15 

8. Změna struktury a vyloučí zbytečné přepravy -15 

 Jiná opatření -16 

Celkem emise CO2 způsobené energetikou -224 
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PŘÍLOHA: PŘEHLED REFERÁTŮ WEC 2007 

 

Poznámka: Tučně označené referáty jsou stručně charakterizovány v části 2 zprávy k WEC 2007 

 

DISKUSNÍ SEKCE 1  

 

1.1 Politika a ekonomika udržitelné energie  

 

VÝHLEDY SVĚTOVÉ ENERGETIKY - 2050: ALTERNATIVY ENERGETICKÉ POLITIKY 
(WORLD ENERGY OUTLOOK - 2050: POLICY OPTIONS) 

Historické trendy, rozložení a projekce regionální spotřeby energie do roku 2050. Opatření 
energetické politiky, zajišťující disponibilitu potřebných zdrojů. Jak mobilizovat potřebné investice 
v zemích produkujících i spotřebovávajících energii. Opatření, která nevyžadují kompromisy v oblasti 
ekonomického růstu, produktivity a kvalitu života. 

 

CESTY SVĚTOVÉ ENERGETIKY – PERSPEKTIVY (WORLD ENERGY ROADMAP – 
A PERSPECTIVE) 

Obsahem referátu jsou výzvy spojené se zajištěním ropy a plynu na straně výroby i spotřeby. 
Finálním výsledkem je návrh „cestovní mapy“ energetiky a oblastí přednostního zájmu výrobců 
i spotřebitelů energie. Uvádí se soubor problémů, o jejichž řešení by se měl postarat globálně 
propojený svět. 

 

VOLÁ REFORMA ENERGETICKÉHO SEKTORU PO REFORMĚ? (DOES THE ENERGY 
SECTOR REFORM CALL FOR REFORM?)  

Diskutují se dilemata spojená s vývojem reforem energetického sektoru v Evropě, jejich cílem, 
s výsledky a problémy. V závěrech se doporučují cesty institucionálního působení na rozvoj 
energetických trhů, zvláště v odvětvích s energetickými sítěmi, které by mohly mít vliv na bezpečnost 
a stabilitu systémů, na rozvoj trhů a jejich dlouhodobou udržitelnost. 

 

HNACÍ SÍLY ČISTÉ A EKONOMICKÉ VÝROBY ENERGIE (DRIVING SOLUTIONS FOR CLEAN 
AND ECONOMICAL ENERGY PRODUCTION)  

Hrozba klimatických změn je jedním z hlavních faktorů, formujících naši energetickou budoucnost. 
Výsledkem je napětí mezi třemi činiteli: časem, ekonomikou a vlivy na zdraví, bezpečnost a životní 
prostředí. Jak bilancovat rizika pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí, vyplývající z našich 
rozhodnutí? Jak přijímat inteligentní řešení a upravovat s nimi spojená rizika a negativní vlivy? Intencí 
referátu je poskytnout indikativní příklady těchto vlivů a ukázat, jak je lze ovlivňovat.  
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1.2 Úloha energetických trhů  

 

VYBUDOVÁNÍ UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI ENERGETIKY PRO AFRIKU (BUILDING 
A SUSTAINABLE ENERGY FUTURE FOR AFRICA)  

Vytvoření udržitelné budoucnosti Afriky znamená krytí jejích energetických potřeb při zlepšení 
sociálních podmínek a při adekvátní ochraně životního prostředí. V konečném důsledku jde 
o vytvoření nové energetické strategie tohoto kontinentu.  

 

VIZE ALTERNATIV JADERNÉ ENERGIE PRO XXI. STOLETÍ (VISION OF NUCLEAR POWER 
OPTIONS FOR XXI CENTURY) 

Ani na začátku třetího milénia lidstvo se nemůže honosit vytvořením harmonických životních 
podmínek pro každého. V roce 2000 20 % světové populace spotřebovává 60 % vyrobené energie, 
zatímco 2 miliardy obyvatel světa má k dispozici méně než 1000 kWh/rok elektřiny (v Norsku je to 
25 000 kWh/rok, 25 kWh/rok v Etiopii). Jaderná energie je zdrojem, který by mohl přispět k řešení 
budoucích energetických potřeb využitím jaderného palivového cyklu. Studie byla zpracovaná 
výzkumným a projekčním ústavem v Rusku. 

 

KOOPERACE MEZI MAĎARSKEM A UKRAJINOU V ENERGETICE A JEJÍ PŘÍSPĚVEK 
K BEZPEČNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ V EU (HUNGARY – UKRAINE ENERGY 
COOPERATION AND ITS CONTRIBUTION TO THE SECURITY OF SUPPLY IN THE EUROPEAN 
UNION) 

Referát není k dispozici na Internetu – omylem je pod tímto názvem publikován předchozí referát.  

 

JAK VYTVOŘIT A ORGANIZOVAT VŠEOBECNÝ PŘÍSTUP K ENERGII (HOW TO IMPLEMENT 
AND ORGANIZE THE UNIVERSAL ACCESS TO ENERGY) 

K dispozici pouze ve francouzštině. 

 

OD VNUCENÉ ZÁVISLOSTI K POZITIVNÍ SPOLUPRÁCI V OBLASTI ENERGETIKY 
(FROM A FORCED DEPENDENCY TO POSITIVE COOPERATION IN THE FIELD OF ENERGY)  

Energetická spotřeba v budoucnosti poroste, avšak její zdroje „řídnou“ a nerýsuje se společný 
názor o jejich možné náhradě ve střednědobé perspektivě, udržitelnost je ohrožena škodami na 
přírodním prostředí a obrovské investice, potřebné pro energetiku, jsou ohroženy konkurencí z jiných 
oborů, které mohou být výnosnější nebo bezpečnější. Řešením se jeví mobilizace mezinárodní 
komunity ke spolupráci. Uvádí se příspěvek Gaz de France v této oblasti. 

 

 

1.3 Konkurence pro podporu bezpečnosti zásobování  

 

 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ INDIE A JIŽNÍ ASIE (INDIAN AND SOUTH ASIAN 
ENERGY SECURITY)  

V Indii sílí diskuse o budoucnosti zásobování energií. Do této diskuse není zahrnuta tradiční 
domácí spotřeba biopaliv a jiných forem, s nimiž musí vystačit asi 1/3 obyvatel a rozšířená výroba 
elektřiny dieselagregáty. Indie je ve světě pátým největším spotřebitelem a připravuje se zdvojnásobit 
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svoji energetickou spotřebu do roku 2030. Připravuje se řada opatření energetické politiky, např.: 
diverzifikace zdrojů a importu, zvýšení spotřeby domácích zdrojů, podpora energetické efektivnosti, 
výstavba energetických sítí, propojených se sousedícími zeměmi na bilaterální a multilaterální bázi, 
vytvoření strategických zásob ropy.  

 

NÁKLADY BEZPEČNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ (THE COSTS OF ENERGY SUPPLY 
SECURITY)  

První část studie se zabývá definicemi a strategiemi zajištění bezpečnosti zásobování. V druhé 
části se uvádějí případové studie nákladů a efektivnosti vybraných energetických politik. Zahrnuje 
studii uzavření JE Ignalina 2 (Lotyšsko) v r. 2009. 

 

VÝVOJ BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO ŘETĚZCE ZÁSOBOVÁNÍ LNG V NOVÉM 
GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ (DEVELOPING SAFE AND RELIABLE LNG SUPPLY CHAINS IN THE 
NEW GLOBAL ENVIRONMENT)  

Vyšetřuje se dynamika managementu rizika na základě posledních zkušeností v oblasti podnikání 
se zkapalněným zemním plynem (LNG).  

 

LOKÁLNÍ ELEKTŘINA – GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI (LOCAL POWER - GLOBAL 
CONNECTIONS) 

Decentralizované technologie výroby elektřiny, jako OZ, malá kogenerace a průmyslové 
recyklování energie představují podstatný přínos při hledání alternativ rozvoje energetiky. Malé 
generátory umístěné v centru spotřeby, doplňující elektrické sítě, poskytují bezpečné a ekologicky 
příznivé možnosti zásobování elektřinou. Hodí se pro rozvojový i rozvinutý svět a představují možnou 
alternativu energetické budoucnosti.  

 

 

1.4 Výzvy změny klimatu  

 

 PŘÍSTUPY KE SHODĚ O EMISÍCH PRO ENERGETICKÝ SEKTOR ZALOŽENÝ NA UHLÍ 
(APPROACH FOR EMISSIONS COMPLIANCE IN THE FOSSIL-FUEL BASED ENERGY SECTOR) 

Referát poskytuje přehled environmentálních regulací, technologií kontroly emisí v ovzduší 
a zkušenosti z odpovídajících dlouhodobých služeb. Nejúčinnější metodou potlačení emisí je 
profesionální údržba a upgrade. Jinou možností je využití předností monitorovacích systémů pro 
nepřetržité monitorování.  

 

NOVÁ STRATEGIE ZMÍRNĚNÍ ZMĚN KLIMATU (A NEW STRATEGY FOR MITIGATING 
CLIMATE CHANGE)  

Referát popisuje nedostatky dosavadní dohody o ochraně klimatu (Framework Convention on 
Climate Change (FCCC) a Kjotský protokol) a navrhuje nové krátkodobé i dlouhodobé strategie v této 
oblasti. Krátkodobá strategie by měla spočívat na úsporách energie, mj. rozšířením poznatků 
průmyslových zemí na oblast Asie a Pacifiku. Dlouhodobě se jeví perspektivní nové technologie OZ, 
a to geotermální teplo a prostorové solární články. Bude však nutný další intenzivní výzkum a vývoj 
zejména v rozvinutých zemích a mezinárodní spolupráce. 
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SCHÉMA OBCHODOVÁNÍ EMISEMI EU A INVESTICE DO ELEKTROENERGETIKY 
(EU EMISSIONS TRADING SCHEME AND INVESTMENTS IN THE POWER SECTOR)  

Referát uvádí, jak je působení schématu EU pro obchodování emisemi na technologické inovace, 
snížení emisí a dynamiku cen energie podstatně ovlivňováno „hysterezí“, vyplývající z finančního 
hospodaření nejdůležitějších společností.  

 

ZDOKONALENÉ MECHANISMY ČISTÉHO ROZVOJE A SPOLEČNÁ REALIZACE K PODPOŘE 
HOLISTICKÉHO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (IMPROVED CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 
AND JOINT IMPLEMENTATION TO PROMOTE HOLISTIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

Ačkoliv tzv. Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism) a Společná 
implementace (Mechanism and Joint Implementation) usilují o podporu udržitelného rozvoje, jejich 
důraz na význam udržitelnosti může být dále zvýrazněn. Dobrým příkladem je tzv. Zlatý standard 
(Golden Standard). V referátu se navrhuje integrovaná politika sestávající ze čtyř elementů. 
Základem je vyčíslení tzv. matice ocenění udržitelnosti (Sustainability Assessment Matrix), jejíž 
pomocí lze ocenit příspěvek určitého projektu k udržitelnosti. Nároky na výkonnost a udržitelnost 
(Probational Sustainability Performance Demand) jsou určeny k průběžnému monitorování projektu 
v průběhu jeho životnosti. Zemím, které se připojily, budou udíleny kredity udržitelnosti (Sustainability 
Credits) měřené pomocí zmíněné matice. Zkušební nároky na snížení emisí (Probational Emission 
Reduction Demand) budou od zemí vyžadovat potvrzení certifikované redukce emisí, z kreditů 
udržitelnosti se budou vytvářet fondy podpory udržitelnosti (Sustainability Assistance Funds), 
opětovně použitelné pro navazující projekty.  

 

 

1.5 Mezinárodní dohody: rámce pro regionální spolupráci  

 

ČÍNA A USA V AFRICE (CHINA AND THE UNITED STATES IN AFRICA) 

Čína a USA tvoří klíčové hráče, kteří si navzájem konkurují v Africe. Studie hodnotí jejich aktivity 
v této oblasti.  

 

KOMU ASI PATŘÍ RIZIKO? ALOKACE RIZIKA VE VZTAHU K TRANSAKCI M&A 
V ENERGETICKÉM SEKTORU (WHOSE RISK IS IT ANYWAY? THE ALLOCATION OF RISKS 
RELATED TO A M&A TRANSACTION IN THE ENERGY SECTOR) 

Hodnotí se rozdělení rizika mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž se usiluje o jeho snížení, příp. 
započtení do ceny obchodu. 

 

MAXIMALIZACE EKONOMIKY A EKOLOGIE (MAXIMIZING ECONOMIC AND 
ENVIRONMENTAL) 

Referát se zabývá procesem retrofitu elektrárny (Alstom’s Optimized Plant Retrofit - OPR) fy 
Alstom, jehož pomocí lze uvolnit skryté výkonové rezervy díla. Týká se všech elementů díla, 
turbogenerátoru, zařízení pro kontrolu emisí, umístění apod.  
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STRATEGIE OCHRANY KLIMATU PRO NĚMECKO (A CLIMATE PROTECTION STRATEGY 
FOR GERMANY) 

Současné projekce klimatických změn představují minimální riziko pro světovou ekonomiku 
a v konečném důsledku by podle analýz Světové banky mohly vést i k poklesu HDP o 10, příp. až 
20 %. Růst průměrné teploty by neměl překročit „červenou čáru“ 2 stupňů a k tomu bude nutno 
stabilizovat emise skleníkových plynů na hodnotě 400 ppm (parts per million) ekvivalentu CO2. Pro 
Německo to představuje snížení emisí skleníkových plynů na obyvatele z dnešních 12 t eq CO2 na 
cca 2,5 t eq CO2 do roku 2050. 

 

 

1.6 Vyhlídky technologií  

 

STUDIE RÁMCE VÝBĚRU JÁDRA PROGRAMŮ R&D NA MAPĚ ENERGETICKÝCH 
TECHNOLOGIÍ METODOU DEA – ANALÝZY OBÁLKY DAT (A STUDY ON THE FRAMEWORK 
FOR SELECTING CORE R&D PROGRAMS IN ENERGY TECHNOLOGY ROADMAP BY THE DEA 
– DATA ENVELOPMENT ANALYSIS - APPROACH) 

S ohledem na ceny ropy byly připraveny tři směry perspektivního postupu, a to technologie pro 
vysoké ceny ropy, Rámcová konvence OSN o změnách klimatu a vodíková ekonomie.  

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ R&D PRO BUDOUCNOST ENERGETIKY VE VZÁJEMNĚ 
ZÁVISLÉM SVĚTĚ (STRATEGIC R&D PLANNING FOR AN ENERGY FUTURE IN 
AN INTERDEPENDENT WORLD) 

V posledních letech EPRI řídil zpracování studie o hlavních směrech („cestovní mapě“) - globální 
elektrizace, zahrnující soubor strategických technologických priorit a souvisejících technologií. Cílem 
je podpořit diskusi o inovacích a investicích, které povedou k uplatnění potenciálu elektřiny při 
zlepšení ekonomické produktivity, ochrany životního prostředí a růstu kvality života v globálním 
měřítku. Nejistoty základních vlivů, cen paliv, klimatu, technologií a regulace v nejbližších 10-20 
letech jsou značné. Základním směrem, vytyčeným EPRI, je pozornost věnovaná R&D v sektoru 
elektroenergetiky USA a plánování scénářů, které mohou zmíněné nejistoty ošetřit.  

 

JADERNÁ ENERGIE – STAV A VYHLÍDKY (NUCLEAR ENERGY - STATUS AND OUTLOOK)  

Z pohledu růstu cen paliv, bezpečnosti energetického zásobování a ochrany klimatu se jeví 
jaderná energie jako zdroj, který by mohl naklonit názor politiků a přijatelnost pro veřejnost ve svůj 
prospěch. Referát IAEA popisuje současný stav jaderné energetiky a její palivový cyklus a pozici, 
kterou by mohla zaujmout v krátkodobé a střednědobé perspektivě cca 20-40 let.  
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DISKUSNÍ SEKCE 2  

 

2.1 Regionální integrace jako činitel vzájemné závislosti 

 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ENERGETIKY (GLOBAL ENERGY ISSUES)  

Předsedající E8 ve Francii (Evinu) v květnu 2007 předkládá obsáhlý desetibodový program 
pro řešení globálních problémů energetiky.  

 

VODA A ENERGIE PRO POUŠTĚ – ŘEŠENÍ ENERGETIKY PRO BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD 
(WATER AND POWER FOR THE DESERT - ENERGY SOLUTIONS FOR THE NEAR AND MIDDLE 
EAST) 

Referát se zabývá problémy energetiky a problémy kombinovaných projektů voda – elektřina. 

 

VÝZVY INTEGRACE VĚTRNÉ ENERGIE VELKÉHO ROZSAHU (THE CHALLENGE 
OF INTEGRATING LARGE SCALE WIND POWER)  

Referát společnosti Vattenfall se zabývá integrací velkých zdrojů větrné energie do ES z pohledu 
operátora přenosové sítě. Uvádějí se zkušenosti operátora TSO Vattenfall – Europe v oblastech jako 
přenos větrné energie, predikce větrné energie, její bilancování, chování výroby elektřiny a související 
fluktuace. Přináší také obecnější pohled na evropské úrovni.  

 

VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST A BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU V MALÉ ZEMI 
(INTERDEPENDENCE AND SECURITY OF ELECTRICITY SUPPLY OF A SMALL COUNTRY)  

Ekonomická úroveň určité země souvisí s její úrovní spotřeby elektřiny. S tím souvisí obtížný 
problém sladění budoucího rozvoje ekonomiky a elektroenergetiky. Problém je zvláště náročný 
u malých zemí jako je Litva. 

 

 

2.2 Ropa: stále vede, ale jak dlouho? 

 

ZÁSOBY UHLOVODÍKŮ VE VENEZUELE (HYDROCARBONS RESERVES IN VENEZUELA)  

Venezuela hraje s ohledem na své rezervy uhlovodíků významnou úlohu v zásobování palivy. 
Většina zásob zemního plynu je vázána na ložiska ropy. Analyzuje se vývoj v období 1975 – 2003 
a související problémy.  

 

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ ROZVOJE: PŘÍPAD POBŘEŽNÍCH POLÍ TĚŽKÉ ROPY (DEVELOPMENT 
ADJUSTMENTS: A CASE OF AN OFFSHORE HEAVY OILFIELD)  

Ropné pole JZ9-3 v oblasti zálivu Bohai bay dodává energii od roku 1999, těžba je spojena 
s řadou problémů, jako je plynová čepice, skrovná formace nesoucí ropu a podložní voda. Probíhá 
intenzivní výzkum geologie a ropného ložiska.  
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PROJEKT MAGHREB – EUROPA: PRODUKCE VODÍKU V SLUNEČNÍ FÁZI? 
(PROJET MAGHREB – EUROPE: PRODUCTION D’HYDROGÈNE SOLAIRE PHASE?) 

V průběhu červnové světové konference 2006 o solárně vyrobeném vodíku ve Francii byl popsán 
zajímavý projekt výroby a exportu vodíku zvaný Maghreb–Europe, doporučovaný a řízený Alžírským 
centrem rozvoje obnovitelných zdrojů.  

 

ROZŠÍŘENÍ NEKONVENČNÍCH ZDROJŮ ROPY POMOCÍ PROCESU EST (UPGRADING 
UNCONVENTIONAL OIL RESOURCES WITH THE EST PROCESS)  

S ohledem na své zásoby nekonvenční zdroje tekutých paliv mohou v budoucnosti sehrát 
významnou roli. Popisuje se nový proces hydrocraku EST: (Eni Slurry Technology) a komerční 
demonstrační jednotka (Commercial Demonstration Unit (CDP)) s kapacitou 1200 bbl/d, která je 
v úspěšném provozu v rafinerii Eni - Taranto od listopadu 2005. 

 

 

2.3 Otázka za 10 bilionů dolarů  

 

MODELOVÁNÍ A ANALÝZA POHOTOVOSTI KOMPLEXNÍ SÍTĚ PLYNOVODŮ 
(MODELING AND AVAILABILITY ANALYZES OF A COMPLEX GAS PIPELINE NETWORK)  

Spolehlivost dopravních sítí ovlivňuje bezpečnost zásobování mezinárodních trhů, a je proto 
významným kritériem zachování trhů a získávání spotřebitelů. Reálná kapacita sítí je však 
ovlivňována řadou faktorů, haváriemi a stárnutím zařízení, nestejným opotřebováním plynovodů 
ve vazbě na dobu jejich uvedení do provozu, korozí, znečištěním a degradací vnitřního povrchu 
plynovodů. Vyčíslení reálné kapacity plynovodů musí vzít v úvahu uvedené vlivy.  

 

DOSAŽENÍ SMĚRNÉHO ČÍSLA 20 BILIONŮ $ - ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ 
(REACHING THE $ 20 TRILLION TARGET - A PROGRESS REPORT) 

Uspokojení energetických potřeb světa k roku 2030 bude vyžadovat značné investice v řádu 20 
bilionů USD. Předchozí Kongres v Sydney odhadoval tuto potřebu na 16 bilionů. Možnost dosažení 
této hodnoty je sporná, stávající roční výdaje do této oblasti činí jen cca 42 % potřebné hodnoty. Je 
značné nebezpečí, že bez prohloubení komunikace na toto téma potřebné hodnoty nebudou 
dosaženy, což bude mít značné finanční, ekonomické, sociální a ekologické důsledky.  

 

STRATEGICKÁ ÚLOHA FINANČNÍCH INSTITUCÍ PŘI UDRŽITELNÉM ROZVOJI 
ELEKTROENERGETIKY INDIE (STRATEGIC ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDIAN POWER SECTOR) 

Nejvýznamnějším vlastníkem energetických děl v Indii je stát a centrální vláda. Po osamostatnění 
Indie byly dosaženy významné výsledky, např. průměrná spotřeba na obyvatele 15,6 kWh/rok v r. 
1950 vzrostla k roku 2003 na 604 kWh/rok. K elektřině má přístup 81 % vesnic.  
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EFEKTY OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ V OBLASTI PORTFOLIA – ZÁKLADY, MODELY, 
PŘÍKLADY VÝSLEDKŮ (PORTFOLIO EFFECTS OF RENEWABLE ENERGIES - BASICS, 
MODELS, EXEMPLARY RESULTS) 

Vytvářejí se modely k posouzení efektu portfolia OZ, obhospodařeného pod jediným finančním 
„deštníkem“, včetně efektu územního rozdělení, užití rozdílných technologií, dodavatelů 
a předpokladů nákladovosti, s různou úrovní neurčitosti apod. Uvažují se větrné parky, fotovoltaika, 
biomasa a vodní energie. Předkládá se popis modelu a prvních výsledků na příkladě 39 lokalit napříč 
Evropou. Ukazuje se, že s pravděpodobností 80-90 % mohou být dosahované výnosy vyšší o 3-8 % 
v porovnání se samostatným větrným parkem.  

 

 

2.4 Obnovitelné zdroje pro dosažení udržitelného rozvoje energetiky 

 

VÝZKUM BIOMASY A ZPLYŇOVÁNÍ ODPADU NA ATMOSFÉRICKÉM FLUIDNÍM LOŽI 
(RESEARCH INTO BIOMASS AND WASTE GASIFICATION IN ATMOSPHERIC FLUIDIZED BED)  

Na základě celosvětových trendů a výhod plynofikace biomasy a odpadu od roku 2000 na Strojní 
fakultě VUT Brno probíhá výzkum plynofikace biomasy a odpadu ve fluidním loži.  

 

VĚTRNÉ TURBÍNY A VÝROBA ELEKTŘINY V DÁNSKÉM ROZVOJI (WIND TURBINE 
AND POWER PRODUCTION, THE DANISH DEVELOPMENT)  

Popisuje se historický vývoj větrných elektráren v Dánsku od roku 1900. V současné době činí 
výkon těchto děl v zemi 3,1 GW (2005) a jejich výroba je na úrovni 6,6 TWh a pokrývá 18,5 % 
tuzemské spotřeby. Výroba větrných turbín je úspěšná a představuje prodej 3,5 GW/rok.  

 

HLUBOKÉ NEKONVENČNÍ GEOTERMÁLNÍ ZDROJE (DEEP UNCONVENTIONAL 
GEOTHERMAL RESOURCES) 

Island realizuje projekt hloubkových vrtů se zkušebními vrty hlouby 3,5-5 km, kde se dosahuje 
teplota kolem 450-600 stupňů. Jejich využitím lze získat při vydatnosti 2400 m3/hod výkon 40-50 MW. 
To výrazně přesahuje možnosti konvenčních geotermálních zdrojů.  

 

ZDROJE OBNOVITELNÉ ENERGIE V POLSKU (RENEWABLE ENERGY SOURCES 
IN POLAND) 

Polsko v malém měřítku využívá všechny známé zdroje obnovitelné energie. Jako agrární země 
určité naděje vkládá do biopaliv získávaných ze semen olejnatých rostlin.  
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2.5 Naše společná budoucnost v oblasti energetické účinnosti 

 

EXPERIMENTÁLNÍ VYUŽITÍ NOVÉHO OBNOVITELNÉHO ZDROJE V RUMUNSKU 
(EXPERIMENT ON THE USE OF A NEW SOURCE OF RENEWABLE PRIMARY ENERGY 
IN ROMANIA) 

Rumunsko ověřuje na elektrárně Oradea, původně spalující uhlí, spalování obilí. Zrno má vyšší 
výhřevnost ve srovnání s používaným uhlím. Podíl nákladů na palivo klesl ze 75 % na 35 % a tím 
výrobní náklady kogenerace klesly na jednu polovinu. Teplárna kromě výroby elektřiny vytápí ze 
získaných energetických úspor 2106 bytů. Horníci byli přeorientováni na práci na zemědělských 
farmách, potlačily se emise a výsledný popel se využívá jako hnojivo na polích.  

 

ENERGETICKÁ ÚČINNOST A CO2: JE ELEKTŘINA KLÍČOVÝM ČINITELEM? 
(ENERGY EFFICIENCY AND CO2: IS ELECTRICITY THE KEY FACTOR?)  

Článek EdF ve francouzštině. 

 

POTŘEBA VYŠŠÍ ÚČINNOSTI PALIVA V SEKTORU ELEKTROENERGETIKY (THE NEED 
FOR A HIGHER FUEL EFFICIENCY OF THE ELECTRICITY SECTOR)  

Elektřina je největším spotřebitelem primární energie. Referát usiluje o objasnění ekonomických 
a ekologických vedlejších podmínek provozu elektráren. Cílem je nalézt rychlou cestu ke zvýšení 
jejich účinnosti a spolehlivosti, aniž by se zvýšily náklady. Práce diskutuje vývoj cen paliv a náklady 
technologií výroby ve spojitosti s obvyklými diagramy spotřeby elektřiny. Ukazuje se, že lokální 
výroba, spojená přednostně s kogenerací, může být důležitou součástí řešení.  

 

BTL: ŘEŠENÍ ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V OBLASTI ALKOHOLU V BRAZÍLII (BTL: 
A SOLUTION TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY IN THE BRAZILIAN ALCOHOL BUSINESS) 

Už v r. 1975 byl v Brazílii založen národní program alkoholu a v současnosti se jako pohonná 
hmota kombinuje 24 % alkoholu a 76 % benzínu. Ideálním materiálem pro výrobu je fermentovaná 
cukrová třtina, u níž je jedna tuna ekvivalentní 1,2 barelu ropy. Brazílie je největším světovým 
producentem třtiny, následovaná Indií a Austrálií. V Brazílii pracují mlýny a destilerie, které 
představují komplexní řetězec: produkují cukr jako potravinu, elektrickou energii z vylisované třtiny, 
hydratovaný alkohol jako palivo pro vozidla a bezvodý alkohol jako příměs do benzínu. 

 

 

2.6 Technologie v sedle  

 

 VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST, ALE NE PŘÍLIŠNÁ ZÁVISLOST: SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI MĚSTSKÉ 
DOPRAVY NA ENERGII (INTER-DEPENDENCE NOT OVER-DEPENDENCE: REDUCING URBAN 
TRANSPORT ENERGY DEPENDENCE) 

Městská doprava je často příliš závislá na disponibilitě energie, která souvisí i s urbanistickým 
řešením zástavby. Byla proto vyvinuta metoda Specifikace energie na dopravu (Transport Energy 
Specification - TES), která hodnotí energetickou závislost urbanistických celků. Dává možnost řešit 
tyto celky tak, aby byly v tomto směru méně citlivé. Pokusně se metoda uplatňuje v SRN, na Novém 
Zélandu a v Brazílii.  
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ZDOKONALENÍ OCHRANY ROPNÝCH ZAŘÍZENÍ PROTI KOROZI (IMPROVEMENT OF 
CORROSION PROTECTION OF PETROLEUM FACILITIES)  

Diskutují se moderní příměsi do prostředků ochrany nádrží a ropovodů. 

 

POUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU V OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILECH V BRAZÍLII 
(NATURAL GAS APPLICATION IN LIGHT AND HEAVY DUTY VEHICLES IN BRAZIL) 

Počet brazilských osobních automobilů, provozovaných na CNG (stlačený zemní plyn), dosáhl 
1 300 000 vozidel. Brazílie vydala pro jejich provoz závazné směrnice. Alternativy pohonu se zkoušejí 
i u nákladních automobilů. 

 

SOUČASNÝ STAV A VÝHLED JADERNÉ VÝROBY ELEKTŘINY V JAPONSKU (CURRENT 
STATUS AND FUTURE OUTLOOK OF NUCLEAR POWER GENERATION IN JAPAN)  

V Japonsku, které je chudé na domácí energetické zdroje, byla v r. 2006 zformována Národní 
energetická strategie (National Energy Strategy), která ve velké míře spoléhá na možnosti jaderné 
energetiky. Prvním cílem je zaměření na stávající JE (55 elektráren, 49,58 GWe) a dosažení doby 
jejich životnosti 60 let. V současné době probíhá výstavba 13 elektráren s výkonem 17,23 GWe. 
S cílem zkompletovat palivový cyklus se připravuje závod na přepracování vyhořelého paliva výlučně 
pro mírové účely a úložiště vysoce aktivního odpadu. Další generace jaderných zdrojů by měla být 
připravena k roku 2030. Vyvíjí se pokročilý typ lehkovodního reaktoru a rychlého množivého reaktoru 
(fast breeder). Breeder by měl být k dispozici v komerční podobě k roku 2050.  

 

 

DISKUSNÍ SEKCE 3  

 

3.1 Udržitelná doprava  

 

 KULTIVACE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE? ANALÝZA OBECNÉ POLITIKY BIONAFTY 
(CULTIVATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT? AN ANALYSIS OF THE BRAZILIAN PUBLIC 
POLICY FOR BIODIESEL) 

Referát se zabývá širokými souvislostmi produkce bionafty na bázi sóje v Brazílii, která je v tomto 
směru na prvním místě ve světě.  

 

VÝROBA BIONAFTY ZE SEMEN SKOČCE (RICINU) K PODPOŘE BIOPALIV V MEXIKU 
(BIODIESEL OBTAINING FROM RICINUS SEED. FOR PROMOTING BIOFUELS USE IN MEXICO) 

Mexiko pociťuje odpovědnost za vývoj emisí a studuje otázky výroby biopaliv na bázi skočce, 
který má jen průměrné nároky na vodu a výrazný růst. 

 

DLOUHODOBÉ VÝVOJOVÉ TRENDY V SEKTORU DOPRAVY – CESTY POUŽITÍ VODÍKU 
(LONG-TERM DEVELOPMENTS IN THE TRANSPORT SECTOR - AND HYDROGEN ROADMAPS) 

Referát porovnává na základě výsledků dvou projektů EU dvě možné energetické strategie pro 
dopravu: použití biopaliv a vodíkové technologie. Dochází k názoru, že v perspektivě budou vhodné 
obě technologie, vodík pro lehká vozidla a biopaliva pro nákladní dopravu. 
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VODÍKOVÉ KAZETY PRO VOZIDLA: NOVÁ STRATEGIE AKUMULACE A DODÁVEK VODÍKU 
(HYDROGEN CAR CARTRIDGES: A NEW STRATEGY FOR HYDROGEN STORAGE, DELIVERI)  

Většina ropy slouží v USA a podobně v Itálii k získávání pohonných hmot pro automobily, které 
pak mají na svědomí větší část emisí. Použití vodíku by umožnilo zcela vyloučit tuto zátěž životního 
prostředí. Jedním z problémů je malá efektivnost skladování vodíku.  

 

 

3.2 Oceňování energie: dosažení spravedlivé bilance  

 

ODSTARTOVÁNÍ OBCHODNÍ PLATFORMY – PŘÍBĚH ÚSPĚCHU, ZÁLEŽITOST ŽIVOTA 
(THE LAUNCH OF A TRADING PLATFORM A STORY OF SUCCESS, A MATTER OF LIFE) 

Popisuje se vývoj spotového trhu s elektřinou v Rumunsku od začátku v r. 2000 až po jeho 
vyzrání v r. 2005. 

 

VLIV LIBERALIZOVANÉHO TRHU NA TECHNICKÝ VÝBĚR ELEKTRÁREN (THE IMPACT OF 
THE LIBERALIZED MARKET ON POWER PLANTS TECHNICAL CHOICES) 

Popisuje se systém plánování výroby elektřiny italských elektráren na bázi konkurenční nabídky. 
V první části se uvádí analýza vývoje do roku 2011 a uvádí pořadí jejich řazení (merit order), mj. 
u elektráren s kombinovanou výrobou. Ve druhé části se hodnotí možný technický výběr CCGT, a to 
nejen z hlediska nákladů, ale také z pohledu spolehlivosti a častých startů. 

 

NÁHRADA NOVÝM SYSTÉMEM V ZÁJMU EKONOMICKÉ VÝROBY ELEKTŘINY PRO 
SPOLEČNOST (REPLACING NEW SYSTEM FOR ECONOMIC POWER TO THE COMMUNITY) 

Dodávky elektřiny v Thajsku zabezpečuje státní podnik Electrical Generating Authority of Thailand 
(EGAT), jeho elektrárnou s nejmenšími náklady na palivo je dílo Mae Moh Thermal Power (2400 MW) 
v jednotkách 150 a 300 MW, spalující lignit. Vyznačuje se častými poruchami na straně kotelny. 
Analyzují se příčiny poruch a přijímají opatření pro jejich vyloučení.  

 

TECHNICKÉ ASPEKTY SYNCHRONNÍHO PROPOJENÍ ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV 
IPS/UPS - UCTE (IPS/UPS - UCTE POWER SYSTEM SYNCHRONOUS INTERCONNECTION 
TECHNICAL ASPECTS)  

Synchronní propojení soustav Západní Evropy (UCTE) se soustavami CIS a států Baltu odpovídá 
integračním tendencím Evropy a je výhodné pro všechny zúčastněné. V dubnu 2005 byla podepsaná 
kooperační smlouva a připraveno zpracování studie proveditelnosti tohoto propojení. Smluvními 
stranami jsou Konsorcium UCTE, zahrnující 11 evropských TSO, a skupina IPS/UPS osmi 
energetických společností CIS a baltských států.  

 

 

 

 

 

 



20. Světový energetický kongres - seznam referátů 
  

 - 140 -  

P 

3.3 Ropa a plyn: výzvy a příležitosti? 

 

VSTŘÍC ROZSÁHLEJŠÍMU PŘESHRANIČNÍMU OBCHODU S PLYNEM (TOWARDS GREATER 
CROSS-BORDER TRADE IN GAS)  

Uvádějí se problémy dalšího vývoje zásobování plynem.  

 

ÚVOD DO PODNIKÁNÍ S PLYNEM A JEHO KONKURENCESCHOPNOST V SEKTORU 
ELEKTROENERGETIKY V INDONÉSII (AN INTRODUCTION OF GAS BUSINESS AND ITS 
COMPETITIVENESS FOR ELECTRICITY SECTOR IN INDONESIA) 

Obchod plynem je nejdůležitější části energetického trhu v Indonésii, avšak existuje značný 
rozpor mezi výrobou a spotřebou. Při výrobě elektřiny se plyn uplatňuje málo, jen v rozsahu cca 7 %. 
Práce dokazuje konkurenceschopnost plynu jako energetického paliva pro elektrárny; diskutují se 
rovněž otázky udržitelného rozvoje energetiky a bezpečnosti zásobování. 

 

VÝVOJ TRHŮ S PLYNEM A BEZPEČNOST ENERGETIKY (EVOLUTION OF GAS MARKETS 
AND ENERGY SECURITY)  

Studie AV Ruska je zaměřena na analýzu potřeby institucionálního rámce plynárenství, které 
bude vyžadovat kompromis mezi všemi účastníky trhu s plynem.  

 

JAK VELKÝ PROSTOR ZŮSTÁVÁ PRO NOVÉ EVROPSKÉ DRŽITELE OPRÁVNĚNÍ V PLYNU? 
(HOW MUCH ROOM IS LEFT FOR EUROPEAN GAS INCUMBENTS?)  

Dřívější monopolisté v plynárenství se musejí přizpůsobovat novým podmínkám, diktovaným 
zejména konkurencí. Na základě analýzy 22 evropských společností se vymezují příležitosti pro 
jednotlivé účastníky trhu.  

 

 

3.4 Náklady bezpečnosti zásobování 

 

DLOUHODOBÉ ZÁSOBOVÁNÍ EVROPY ZEMNÍM PLYNEM (LONG-TERM NATURAL GAS 
SUPPLY TO EUROPE) 

Studie popisuje dlouhodobé potřeby Evropy (2010-2030) externího zásobování plynem i možnosti 
jednotlivých dodavatelských zemí, potřebu nezbytné infrastruktury, náklady zásobování 
a institucionální problémy. Studie byla financována EK – DG 6 jako součást rámcového programu 
výzkumu a vývoje. 

 

SAUDI ARAMCO: OLEJ PRO VYPRAHLÝ TRH (SAUDI ARAMCO: OIL TO A THIRSTY 
MARKET)  

V dané oblasti Saudi Aramco realizoval 5 megaprojektů světové úrovně, zaměřených na danou 
problematiku.  
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STUDIE GLOBÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY A PLYNU (THE STUDY ON 
GLOBAL OIL AND GAS SUPPLY AND DEMAND)  

Studie USA, řízená National Petroleum Council (NPC), zaměřená na oblast ropy a plynu má být 
s ohledem na zapojení cca 250 předních expertů dosud nejobsažnější analýzou svého druhu. Kromě 
obvyklých hledisek má poskytnout vyjádření k otázkám energetické politiky. Referát seznamuje se 
zaměřením a plánem realizace studie.  

 

BIOENERGIE A UDRŽITELNÝ PŘECHOD (BIOENERGY AND THE SUSTAINABILITY 
TRANSITION) 

Pod tímto názvem je opakovaně publikován předchozí referát. 

 

 

3.5 Udržitelné energetické politiky  

 

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA INTERAKCE MEZI ENERGETIKOU, EKONOMIKOU A ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍM (A FUNDAMENTAL ANALYSIS OF ENERGY-ECONOMY-ENVIRONMENT 
INTERACTION) 

Jaká skladba a intenzita opatření energetické politiky správně bilancuje cíle ochrany prostředí, 
konkurenceschopnost a bezpečnost zásobování? Tuto otázku se snaží řešit studie pro Německo, 
podporovaná VDEW. Na základě nové metodologie sleduje tři možné přístupy: extrapolaci 
současných tendencí, bilancování uvedených cílů a zaměření na cíle ekologie. Studie uvádí 
předběžné výsledky probíhajícího výzkumu. Za její nedostatek pokládáme skutečnost, že a priori 
předpokládá odstoupení od jaderné energie. 

 

ZEMNÍ PLYN – PŘÍLEŽITOST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SRBSKÉ ENERGETIKY (NATURAL 
GAS - A CHANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIAN ENERGY SECTOR)  

Studie příspěvku plynofikace pro srbskou energetiku hodnotí její přínosy a dochází k závěru, že 
ze strategického hlediska je import plynu výhodnější než import ropy.  

 

UVOLNĚNÍ ENERGETICKÉHO UZLU BEZPEČNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ, KLIMATICKÝCH ZMĚN 
A EKONOMICKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI (UNTYING THE ENERGY KNOT OF SUPPLY 
SECURITY, CLIMATE CHANGE, ECONOMIC COMPETITIVENESS) 

Studie EURELECTRIC na základě evropských poměrů zkoumá přínosy elektrizace energetické 
bilance z pohledu bezpečnosti zásobování, klimatických změn a konkurenceschopnosti v horizontu 
2030-2050. Tento výhled se zakládá na rozvoji OZ, čistých uhelných technologií se zachycením 
a ukládáním CO2 a jaderné energie. Tato strategie dovolí přejít na výrobu elektřiny v podstatě bez 
závislosti na ropě. Významné jsou v tomto směru elektrické technologie na straně spotřeby, jmenovitě 
v oblasti vytápění, chlazení a dopravy.  

 

TOLERANCE, REGULACE A TRŽNÍ SÍLY V OBLASTI AKUMULACE ZEMNÍHO PLYNU 
(FORBEARANCE, REGULATION AND MARKET POWER IN NATURAL GAS STORAGE) 

Studie je zaměřena na situaci v Ontariu, zahrnuje historický vývoj problematiky a zabývá se 
otázkami liberalizace odvětví.  
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3.6 Technologické volby: trhy a podněty 

 

VODÍK A BIOPALIVA – MODELOVÁ ANALÝZA KONKURENČNÍCH NOSIČŮ PRO ZÁPADNÍ 
EVROPU (HYDROGEN AND BIOFUELS - A MODELING ANALYSIS OF COMPETING CARRIERS 
FOR WESTERN EUROPE) 

Perspektivou dopravy v Evropě je zvýšené využití vodíku a biopaliv. Analýza ukazuje, že záměr 
snížení emisí CO2 do roku 2050 pro EU 29 na 50 % může být v osobní dopravě dosažen, dosáhne-li 
podíl těchto paliv 14 %.  

 

POTENCIÁLNÍ DŮSLEDKY POLITIKY DEREGULACE PRO ELEKTROENERGETIKU 
IZRAELE (POTENTIAL CONSEQUENCES OF THE DEREGULATION POLICY FOR THE ISRAELI 
POWER INDUSTRY) 

Elektrizační zákon Izraele vyžaduje otevření trhu s elektřinou pro konkurenci v elektrizační 
soustavě, která má izolovaný charakter. Je nutno přihlédnout i k tomu, že mezinárodní zkušenosti 
jsou v tomto směru kontroverzní. Cílem článku je ukázat pomocí simulačního modelu hlavní rizika 
výrobce i spotřebitele pro případ zavedení konkurenčního trhu. 

 

PODPORA OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ V ALŽÍRSKU V ZÁJMU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
(PROMOTION OF RENEWABLE ENERGIES IN ALGERIA FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT)  

Po obecném výčtu vlastností obnovitelné energie se volá po zákonu pro OZ v Alžírsku a jsou 
vyznačeny jejich možnosti, zejména pokud jde o energii větrnou a solární.  

 

EKONOMICKÁ ANALÝZA TRHU S ELEKTŘINOU V BRAZÍLII (ECONOMIC ANALYSIS OF THE 
ELECTRICITY MARKET IN BRAZIL) 

Na základě analýzy statistických ukazatelů se navrhují projekce vývoje spotřeby elektřiny 
v Brazílii, včetně vztahu mezi spotřebou elektřiny a základními ekonomickými ukazateli. 
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 DISKUSNÍ SEKCE 4 

 

4.1 Technologie pro rozvojové země 

 

EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ ZDOKONALENÉ SPALOVACÍ TURBÍNY (ENVIRONMENTALLY 
SUSTAINABLE SOLUTION FOR A GAS TURBINE UPGRADE) 

Alstom, který dodal ve světě největší počet generátorů, poskytuje služby zaměřené na 
zdokonalení spalovacích turbín. Dokazuje, že v průběhu 10 let se touto cestou sníží emise elektrárny 
střední velikosti o 3 miliony tun eqCO2. Za předpokladu 8 € za tunu certifikátu eqCO2 to vede ke 
snížení nákladů o cca 20 %.  

 

POTŘEBA PŘEKLENOUT ROZPOR MEZI VĚDOU A TECHNOLOGIÍ (THE NEED TO BRIDGE 
THE GAP BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

Studie Mezinárodního panelu klimatických změn (Intergovernmental Panel of Climate Change - 
IPCC) vychází z toho, že lidská činnost a zejména energetický sektor s určitou nejistotou vede ke 
globálnímu oteplování. Technologický pokrok prozatím nereagoval na tuto skutečnost. Jsou nezbytné 
nové cesty. Studie se zabývá příkladem možného řešení v Portugalsku.  

 

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ CETO PRO VYUŽITÍ ENERGIE VLN (THE CETO WAVE POWER 
GENERATION DEVICES)  

(Pod tímto názvem je na Internetu umístěn následující referát) 

 

LOKÁLNÍ ENERGIE – GLOBÁLNÍ PROPOJENÍ: NAPOJENÍ SVĚTA NA UDRŽITELNOU 
BUDOUCNOST PROSTŘEDNICTVÍM DECENTRALIZOVANÉ ENERGIE (LOCAL POWER 
GLOBAL CONNECTIONS: LINKING THE WORLD TO A SUSTAINABLE FUTURE THROUGH 
DECENTRALIZED ENERGY) 

Decentralizovaná výroba v malých jednotkách na bázi OZ, kogenerace a recyklování energie je 
ekologicky příznivější než výroba ve velkých elektrárnách. Přispívá rovněž k bezpečnosti 
a spolehlivosti zásobování elektřinou. Autor pokládá tento přístup pro budoucnost energetiky za 
klíčový. 

 

NOVÉ TECHNOLOGIE VÝROBY DLÁŽDÍ CESTU PRO RŮST A OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (NEW POWER GENERATION TECHNOLOGIES PAVE THE WAY FOR GROWTH 
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION) 

Prognózy napovídají, že většina výrobců se v budoucnosti spoléhá na použití fosilních paliv. Tyto 
zdroje jsou jednak vyčerpatelné, jednak jsou výrazným zdrojem emisí skleníkových plynů. 
Vyhledávají se technologie prosté emisí. Jak se bezpečnost zásobování a otázky životního prostředí 
stávají prioritou, jaderná energie nabývá na přijatelnosti. Obnovitelné zdroje se jeví rovněž jako 
nadějné, bohužel jejich rozsah je stále malý. Co se týče budoucnosti, na to není jednoduchá 
odpověď, ale stávající referát ji hledá.  
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4.2 Energetická účinnost pro rozvoj a prosperitu 

VYHLÍDKY ZDOKONALENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ROZVOJ OBNOVITELNÉ ENERGIE 
(PROSPECTS OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE 
RENEWABLE ENERGY)  

Cílem referátu je vymezit opatření energetické politiky v oblasti podpory výzkumu a vývoje ve 
Vojvodině, zaměřená na využití lokálního vědeckého a technického potenciálu, zaměřeného na 
uplatnění OZ a energetickou efektivnost. Referát je zaměřen na odhad potenciálu OZ a formulaci 
opatření k jejich využití. Syntéza výsledků se stane podkladem pro návrh střednědobého akčního 
plánu Výkonné rady (Action Plan of the Executive Council) autonomní provincie Vojvodina.  

 

PŘÍNOSY RŮSTU DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ V EVROPĚ (BENEFITS WITH MORE 
DISTRICT HEATING AND COOLING IN EUROPE)  

Oceňují se možnosti rozvoje dálkového vytápění a chlazení v Evropě v rámci projektu 
Ecoheatcool, podporovaného programem Intelligent Energy (EU). Zdvojnásobení dálkového vytápění 
má významný přínos (účinnost, bezpečnost, nižší importní závislost a emise, omezení úzkých míst). 
Uvádí se deset doporučení projektu.  

 

ÚLOHY DISTRIBUTORA ELEKTŘINY (THE ROLE OF AN ELECTRICITY DISTRIBUTOR)  

Referát shrnuje záměry distributora elektřiny Acea, který zásobuje 1,6 mil. zákazníků v Římě. 
Tyto záměry jsou zaměřeny na energetické úspory, zlepšení účinnosti systému zásobování, účinnosti 
konečné spotřeby a rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů.  

 

JAK ZAJISTIT ZMĚNU ENERGETIKY? (HOW CAN WE ENSURE THE ENERGY TRANSITION?) 

Budoucnost vyžaduje odklon od masivního využívání fosilních zdrojů. Opatření se musí týkat 
ekonomiky, regulace, úspor energie, diversifikace zdrojů, snížení podílu uhlíku na skladbě zdrojů 
a zachycování a skladování CO2. Přednost by měla mít hybridní řešení.  

 

 

4.3 Čína a Indie: definice globálních energetických priorit 

NÁSTROJE TRHU, ZALOŽENÉ NA „BÍLÝCH CERTIFIKÁTECH“ (MARKET INSTRUMENTS 
BASED ON WHITE CERTIFICATES) 

Bílé certifikáty slouží k podpoře energetických úspor, navazují v jistém slova smyslu na metody 
DSM a jsou obchodovatelné. Italský referát CESI informuje o této problematice ve vazbě na úkol, 
vypsaný IAE. 

 

OBNOVITELNÁ ENERGIE V INDII (RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN INDIA)  

V Indii a Číně narůstají nároky na potraviny, suroviny a energii pro krytí nároků populace 
v rozsahu cca 2,5 mld. Obě tyto země zatím využívají ve velkém měřítku uhlí a ropu, které uvolňují 
emise CO2 a přispívají ke globálnímu oteplování. Indie klade nyní velký důraz na využívání všech 
forem OZ (vodní, solární a větrnou energii, energii biomasy a odpadu, energii oceánů a alternativní 
paliva pro pozemní dopravu). Čína předpokládá, že do roku 2020 dosáhne podíl energie OZ kolem 
10 %.  
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NALÉHAVÉ ZMĚNY VE SVĚTOVÉM ENERGETICKÉM SEKTORU (EMERGING CHANGES 
IN THE WORLDWIDE POWER SECTOR) 

V souladu s předpoklady IAE lze soudit, že budou převažovat změny ve skladbě výrobní 
základny. Přes nadále značný podíl fosilních zdrojů a růst podílu biopaliv a vodíku, uplatní se 
i spalovací turbíny GTCC a kombinovaná výroba. Referát poskytuje přehled faktorů, které v tomto 
směru působí a adekvátní reakce v oblasti technologií. 

 

KOMERCIALIZACE BYTOVÝCH SYSTÉMŮ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ TOKYO GAS 
(COMMERCIALIZATION OF RESIDENTIAL FUEL CELL SYSTEMS AT TOKYO GAS)  

(Dostupný soubor obsahuje jen ojedinělé nepoužitelné fragmenty textu) 

 

 

4.4 Globální environmentální hlediska perspektivy rozvojových zemí 

 

ENERGETICKÉ VÝHLEDY ASIE DO ROKU 2030: VLIVY ENERGETICKÉ PERSPEKTIVY ČÍNY 
A INDIE NA SVĚTOVOU ENERGETIKU (ASIA ENERGY OUTLOOK TO 2030: IMPACTS OF 
ENERGY OUTLOOK IN CHINA AND INDIA ON THE WORLD  

S ohledem na energetické nároky Evropy a USA a rychle rostoucí potřeby Indie a Číny, jakož 
i rostoucí geopolitická rizika Středního východu, se jeví nezbytné urychleně zpracovat výhledy 
světové energetiky (japonský příspěvek).  

 

MULTIVÝROBA NA ZÁKLADĚ SOUSTŘEDĚNÍ SOLÁRNÍCH A VODÍKOVÝCH SOUSTAV 
(MULTI-GENERATION CONCENTRATING SOLAR-HYDROGEN POWER SYSTEM) 

Příspěvek State University, Florida se zabývá potřebami venkova rozvojových zemí a navrhuje na 
bázi solární energie systémy zásobování elektřinou, dálkového chlazení a přípravy pitné vody . 

 

JE ENERGIE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO BOJ PROTI CHUDOBĚ 
SVĚTA? (DOES ENERGY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD'S POOR 
STAND A FIGHTING CHANCE?)  

Referát sumarizuje pozitivní příklady dárců, resp. partnerských zemí při opatření energie pro 
chudé a vypočítává oblasti, vyžadující budoucí akce.  

 

NUMERICKÁ ANALÝZA EMISÍ CO2 V TURECKU A VE SVĚTĚ (A NUMERICAL ANALYSIS OF 
WORLDWIDE AND TURKEY CO2 EMISSIONS) 

Byla provedena globální číselná analýza, s cílem vyhodnotit vlivy fosilních paliv na emise CO2 
a na globální oteplování. Tato analýza spočívá na studiu spotřeby primární energie 136 zemí v r. 
2004 včetně vybraných indikátorů. Byly vyhodnoceny i potenciální emise CO2 v r. 2030. Dále se 
studie zabývá oteplováním prostředí v Turecku. 
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4.5 Podněty pro propojování sítí 

 

VIZE SAMOREGULAČNÍ ELEKTROENERGETICKÉ SÍTĚ (VISION FOR A SELF-HEALING 
POWER GRID) 

Digitalizace světa poskytuje nové možnosti. S ohledem na význam spolehlivosti 
elektroenergetických systémů a značné škody, které výpadky elektřiny způsobují, se vyhledávají 
možnosti zdokonalení soustav, včetně jejich monitorování a řízení.  

 

TECHNICKÉ ALTERNATIVY A EKONOMICKÉ STIMULY INVESTIC DO ELEKTRIZAČNÍ 
PŘENOSOVÉ SOUSTAVY VE SLOVINSKU (TECHNICAL OPTIONS AND ECONOMIC 
INCENTIVES FOR INVESTMENTS IN POWER TRANSMISSION SYSTEM IN SLOVENIA) 

Ve vazbě na Direktivu 96/92/EC se referát zabývá úlohou TSO při zabezpečování energie pro 
spotřebitele.  

 

STIMULY PRO INVESTICE DO ELEKTRICKÝCH SÍTÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ (POWER 
SYSTEM INVESTMENT INCENTIVES IN A MARKET ENVIRONMENT)  

Příspěvek diskutuje rozdílné systémy stimulující v tržním prostředí investice do ES, včetně 
přenosových sítí a strany spotřeby, jakož i relativní úspěšnost těchto schémat. Práce probíhaly 
v rámci CIGRE Task Force C5-7.1, který je součástí Studijní komise C5 - Electricity Markets and 
Regulation. 

 

STIMULY ENERGETICKÉ POLITIKY A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY, PROPOJENÉ SÍTĚMI 
(POLICY INCENTIVES AND GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAICS SYSTEM) 

Čína dosáhla pozoruhodné pokroky v oblasti fotovoltaických systémů (PV) pro výrobu elektřiny. 
V porovnání s jinými technologiemi OZ jsou technologie PV připojené k sítím zatím v počátečním 
stadiu, stimuly energetické politiky budou mít pro ně značný význam. Referát analyzuje úlohu těchto 
stimulů na základě výsledků modelových studií.  

 

 

4.6 Technologie obnovitelných zdrojů – výběr vítězů 

 

NOVÝ PŘÍSTUP K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEKTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH TEPELNÝCH SYSTÉMŮ 
S UZAVŘENOU SMYČKOU (A NEW APPROACH IN PRELIMINARY DESIGN OF CLOSED LOOP 
SOLAR THERMAL SYSTEMS) 

Popisuje se pokus o zobecnění modelování solárního tepelného systému s uzavřenou smyčkou 
na bázi plynu nebo tekutiny. Opírá se o dva faktory: činitel přenosu tepla v systému a činitel 
absorpce. Předkládá se diskuse výsledků.  

 

ANALÝZA REGISTROVANÝCH PROJEKTŮ CDM: POTENCIÁLNÍ ODSTRANĚNÍ 
EVIDOVANÝCH ÚZKÝCH MÍST (ANALYSIS OF REGISTERED CDM (CLEAN DEVELOPMENT 
MECHANISM) PROJECTS: POTENTIAL REMOVAL OF EVIDENCED BOTTLENECKS) 

Cíle redukce CO2 mohou být dosaženy několika cestami a za použití tří rozdílných mechanismů, 
mj. na základě projektu CDM. 
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STRATEGIE DIVERSIFIKACE NA REGULOVANÝCH ENERGETICKÝCH TRZÍCH 
(STRATEGIES OF DIVERSIFICATION IN REGULATED ENERGY MARKETS) 

Popisuje se systematická analýza diversifikace zdrojů s užitím analýzy matice čtyř činitelů, 
kterými jsou síla, slabost, příležitosti a hrozby (Strengthens, Weaknesses, Opportunities and Threats 
- SWOT). Zahrnuje analýzu vlivu změn regulace, které mohou nastat.  

 

UNIKAJÍCÍ PÁRA A JEJÍ VYUŽITÍ V HORKÉ VODĚ – VYUŽITÍ POTENCIÁLNÍ GEOTERMÁLNÍ 
ENERGIE LOŽISEK TĚŽKÉ ROPY (LETTING OFF STEAM AND GETTING INTO HOT WATER – 
HARNESSING THE GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL OF HEAVY OIL RESERVOIRS) 

Ropný průmysl obrací pozornost k využití vedlejších zdrojů energie, které doprovázejí proces 
produkce ropy a které se obvykle zanedbávají. Předkládá se nová koncepce jejich využití.  
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 DISKUSNÍ SEKCE 5  

 

5.1 Trh a jeho omezení v rozvojovém světě 

 

ALTERNATIVY PROJEKTOVÁNÍ TRHŮ S ELEKTŘINOU (DESIGN CHOICES FOR 
ELECTRICITY MARKETS)  

Deset let po vydání Evropské směrnice pro vnitřní trh s elektřinou se model trhu v jednotlivých 
zemích stále liší a vytčený cíl, vytvoření evropského vnitřního trhu elektřinou, nebyl dosažen. Autor si 
klade otázky: jak organizovat rozvoj sítí a růst jejich kapacity a jak docílit adekvátních investic do 
výrobních kapacit? 

 

TECHNOLOGIE OMEZOVÁNÍ ZMĚN KLIMATU – CESTY ZACHYCENÍ A AKUMULACE 
UHLÍKU FIRMY SIEMENS (CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES - THE SIEMENS 
ROADMAP TO CARBON CAPTURE AND STORAGE) 

Do roku 2025 by se mohla uplatnit řada technologií pro zachycení a akumulaci CO2. Při výstavbě 
na zelené louce firma Siemens preferuje zachycování CO2 v jednotkách IGCC před spalovacím 
procesem (pre-combustion capture). U retrofitů parních elektráren se předpokládá zachycení CO2 po 
fázi spalování (post-combustion capture).  

 

DŮLEŽITOST PRUŽNOSTI PŘI ZÁSOBOVÁNÍ A SPOTŘEBĚ NA TRHU ZEMNÍHO PLYNU 
(THE IMPORTANCE OF FLEXIBILITY IN SUPPLY AND DEMAND IN THE NATURAL GAS 
MARKET) 

Paradoxem Brazílie je současný výskyt přebytku i nedostatku plynu, a to s ohledem na 
nedostatečnou mobilitu plynu. Autor volá po dosažení flexibility na straně dodávek i spotřeby, z níž by 
mohla mít užitek celá společnost.  

 

SOUKROMÉ INVESTICE DO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH 
(PRIVATE INVESTMENT IN POWER SECTOR IN DEVELOPING COUNTRIES) 

Potřeba investic do sektoru elektroenergetiky dosahuje mezi roky 2000-2030 cca 9,8 bilionů USD, 
z toho polovina připadá na potřeby rozvojových zemí. Referát uvádí komparativní hodnocení 
fiskálních opatření pro podporu soukromých investic v Argentině, Brazílii, Indii, Mexiku, Číně 
a Thajsku. 

 

 

5.2 Jak definovat priority energetiky  

 

LIBERALIZACE SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V EU (LIBERALISATION OF THE 
ELECTRICITY SECTOR IN THE EUROPEAN UNION) 

Přestože liberalizace elektroenergetiky probíhá v Evropě již více než 10 let, nebyla dosažena 
jednota odpovídajících modelů. Referát poskytuje v první řadě přehled odlišností liberalizačních 
modelů a sumarizuje z pohledu perspektivy nedořešené výzvy. EU by měla dát přednost efektivnosti 
liberalizačního procesu před prosazováním formálního modelu. Asymetrie mezi státy vytváří mezi 
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evropskými zeměmi a společnostmi nerovné hrací pole. Referát rovněž studuje kompatibilitu 
regulačního rámce energetického sektoru Evropy.  

 

PROGNÓZA VÝVOJE SOUHRNNÉ ENERGETICKÉ BILANCE V BULHARSKU (FORECAST 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOTAL ENERGY BALANCE IN BULGARIA) 

Studie se zabývá současnými problémy elektroenergetiky v Bulharsku.  

 

DIVERSIFIKACE SKLADBY ENERGIÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ VE SLOVINSKU 
(DIVERSIFICATION OF THE ENERGY MIX AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN SLOVENIA) 

Ve skladbě energetických zdrojů Slovinska činí podíl OZ 11 %, v elektroenergetice 27,6 %. Do 
roku 2015 by se podíl OZ mohl zvětšit na 13,3 % v energetických zdrojích. Výroba elektřiny v r. 2010 
by se mohla opírat o 33,6 % OZ.  

 

 

5.3 Sociální aspekty energetiky v rozvojových zemích 

 

BUDIŽ SVĚTLO: ÚLOHA ELEKTRIZACE PŘI STABILIZACI STAVU PO KONFLIKTU V LIBERII 
(LET THERE BE LIGHT: THE ROLE OF ELECTRIFICATION IN LIBERIA'S POST-CONFLICT 
STABILIZATION) 

Referát popisuje krizový stav elektrizace v Libérii a počátky jeho řešení, vyžadující širokou 
zahraniční podporu.  

 

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE JAKO VÝSLEDEK ZDOKONALENÍ SOCIÁLNÍHO KOMFORTU 
(ENERGETIC OPTIMIZATION AS A RESULT OF IMPROVEMENT FOR SOCIAL COMFORT) 

V kontextu podstatné nerovnováhy mezi bohatými a chudými zeměmi management energetických 
zdrojů hraje fundamentální úlohu v oblasti podmínek, rozhodujících pro kvalitu života.  

 

ELEKTŘINA V AFRICE VE VNITROREGIONÁLNÍM, MEZIREGIONÁLNÍM 
A MEZIKONTINENTÁLNÍM MĚŘÍTKU (AFRICA'S INTRA-REGIONAL, INTER-REGIONAL AND 
INTERCONTINENTAL ELECTRICITY...  

Poznámka: referát nebyl zveřejněn, název je neúplný. 

 

REFORMY ELEKTROENERGETIKY V INDII (POWER SECTOR REFORMS IN INDIA) 

Referát analyzuje předreformní éru elektrizace Indie a definuje klíčové kroky reformy. Posuzuje 
pravděpodobné účinky hlavních opatření energetické politiky z roku 1991 a Elektrizačního zákona 
z roku 2003. Uvádějí se hlavní rysy Zákona a úloha Regulátora v novém režimu, problémy 
otevřeného přístupu, obchodování s elektřinou, zavádění trhu s elektřinou a úlohu Odvolacího 
tribunálu pro elektřinu (Appellate Tribunal for Elektricity).  
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5.4 Partnerství veřejnosti a soukromé sféry  

 

LIBERALIZACE V EVROPSKÉ ELEKTROENERGETICE – VNITŘNÍ TRH NEBO NÁRODNÍ 
ŠAMPIONI? (LIBERALISATION OF THE EUROPEAN ELECTRICITY INDUSTRY: INTERNAL 
MARKET OR NATIONAL CHAMPIONS?) 

Nabízí se analýza současného rámce konkurence a regulace evropské elektroenergetiky. 
S ohledem na komplexnost problematiky si všímá hlavně koncentrace trhu jako výsledku 
liberalizačního procesu. Tendence vzniku „národních šampionů“ a nedávné fúze dodavatelů plynu 
a elektřiny vytvářejí množnosti zneužití tržní síly a riziko budoucích konfliktů. Řešením problematiky 
investic do propojení a s využitím mezinárodních i regionálních zkušeností se vnitřní trh zkoumá 
z hlediska možného řešení rizika liberalizace.  

 

TRŽNÍ SIGNÁLY A POPTÁVKA PO PALIVU V RUSKU (MARKET SIGNALS AND FUEL 
DEMAND IN RUSSIA)  

Jde o pečlivou studii elasticity cen a příjmů z krytí poptávky po surové ropě, plynu a uhlí 
s respektováním všech hlavních faktorů. Otázkou je, zda tyto elasticity jsou stálé a stabilní, nebo zda 
se měnily v průběhu posledních 6 let. Bere se v úvahu poptávka po tekutých palivech, benzínu, 
motorové naftě, zemním plynu a uhlí. Analýza spočívá na lineární regresi měsíčních dat a odhaduje 
se případné časové zpoždění (time lag). Na základě výsledků přináší určitá doporučení pro 
energetickou politiku.  

 

PŘÍLEŽITOSTI TRHU S PLYNEM V SEVERNÍ AFRICE A STŘEDOZEMÍ (NORTH AFRICA - 
MEDITERRANEAN OPPORTUNITIES IN THE GAS MARKET)  

(K dispozici je pouze v prezentační formě.) 

 

BUDOUCNOST VÝROBY ELEKTŘINY Z UHLÍ VE SVĚTĚ S OMEZOVÁNÍM UHLÍKATÝCH 
LÁTEK (THE FUTURE OF COAL POWER GENERATION IN A CARBON CONSTRAINED WORLD)  

Podle názorů IAE význam uhlí pro výrobu elektřiny v nejbližších dekádách poroste, a to se všemi 
známými důsledky (kyselé deště, emise, prach apod.) To vyžaduje obnovu technologií užití uhlí. 
Řešením je přechod k čistým uhelným technologiím.  

 

 

5.5 Vodní a jaderná energie pro ekonomický rozvoj 

 

VSTŘÍC K NASAZENÍ MANAGEMENTU VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA VE FINSKU 
(TOWARDS IMPLEMENTATION OF SPENT NUCLEAR FUEL MANAGEMENT IN FINLAND)  

Popisuje se dlouhodobý proces vývoje a přípravy projektu definitivního úložiště jaderného odpadu 
ve Finsku pro dva výrobce jaderné elektřiny - Fortum Oyj a Teollisuuden Voima Oy. Úložiště by mělo 
být k disposici k roku 2020.  
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PROJEKT ITER – CESTA K ELEKTŘINĚ Z FÚZE (THE ITER PROJECT - THE ROAD TO 
FUSION POWER)  

Komerční elektřina na bázi jaderné fúze slibuje ekologicky příznivý mohutný zdroj energie prostý 
CO2 na bázi široce dostupných paliv. Popisuje se projekt ITER, na jehož přípravě se podílí sedm 
partnerů zastupujících bezmála polovinu lidstva. ITER představuje další krok k cíli a povede ke 
konstrukčnímu řešení elektrárny na tomto principu.  

 

PŘÍSPĚVEK VODNÍ ENERGIE K ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI (HYDROPOWER'S 
CONTRIBUTION TO ENERGY SECURITY) 

Cílem práce je definovat příspěvek vodní energie z kvantitativního i kvalitativního hlediska 
k ekologicky čistým, inteligentním a konkurenceschopným trhům budoucnosti. Autoři jsou klíčoví 
představitelé společnosti Mezinárodní asociace vodní energie (International Hydropower Association 
- IHA). 

 

AKCEPTANCE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ELEKTROENERGETIKY VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC 
ACCEPTANCE FOR SUSTAINABLE POWER DEVELOPMENT) 

Nepál, který má krajinu hornatou a pouze 32 % představují roviny, má ohromný hydroelektrický 
potenciál, odhadovaný na 83 GW, z nichž je ekonomicky přijatelných cca 43 GW. V současnosti se 
tento potenciál využívá pouze z 1 %, výkon vodních elektráren činí 600 MW. Pouze 42 % 
obyvatelstva má přístup k elektřině a měrná spotřeba činí kolem 60 kWh/obyvatele.  

 

 

5.6 Má uhlí jakékoliv alternativy? 

 

KOMBINACE ELEKTŘINY Z VĚTRU A VODY V QUEBEKU (COMBINING THE POWER 
OF WIND AND WATER IN QUÉBEC)  

Vodní elektrárny s akumulací mohou vyrovnávat náhodné výkyvy výroby elektřiny z větrných 
elektráren, jejichž výrobu nelze akumulovat. Mezi elektrárnami a distributory, kteří se zavázali 
k odběru větrné energie v QUEBEKU, byla podepsaná dohoda o bilanční spolupráci těchto dvou 
zdrojů ve výši 1000 MW. Poplatky jsou dvousložkové a zahrnují poplatek za výkon a za chybu 
prognózy větrné energie.  

 

BUDOUCÍ ENERGETICKÉ ALTERNATIVY INDIE V NAVZÁJEM ZÁVISLÉM SVĚTĚ 
(FUTURE OF ENERGY OPTIONS FOR INDIA IN AN INTERDEPENDENT WORLD)  

Hospodářský rozvoj Indie bude spojen s rychlým růstem spotřeby elektřiny. Na základě 
podrobného modelu se studuje sektor transformace energie na základě několika variantních scénářů. 
Vychází se z dat roku 2000 a simulace probíhá do r. 2050, bere se v úvahu vývoj HDP 
a demografické ukazatele. Výsledkem simulace je skladba energetické bilance, skladba výroby 
elektřiny, sektor dopravy a emise CO2 ve vztahu tří scénářů k referenčnímu (plné využití tuzemských 
zdrojů na výrobu elektřiny, zvýšení účinnosti v dopravě a kombinované scénáře dopravy). Výsledná 
doporučení se týkají jaderné energetiky, energetické účinnosti a emisí CO2.  
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FAKTA PRO SÍŤOVOU INTEGRACI VELKÝCH POBŘEŽNÍCH VĚTRNÝCH FAREM POMOCÍ 
STŘÍDAVÉHO PROUDU (FACTS FOR GRID INTEGRATION OF LARGE OFFSHORE WIND 
FARMS BY MEANS OF AC)  

Diskutují se technické detaily integrace velkých pobřežních větrných farem do sítí vč. propojení 
podmořskými kabely, akumulací energie apod. Úvahy jsou vyvolány mimořádným rozšířením těchto 
elektráren v SRN, Dánsku i v EU. 

 

PERSPEKTIVY INTELIGENTNÍCH SÍŤOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO UDRŽITELNÉ 
A BEZPEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU (PROSPECTS OF SMART GRID TECHNOLOGIES 
FOR A SUSTAINABLE AND SECURE POWER SUPPLY) 

Referát se zabývá novými výzvami pro vysokonapěťové přenosové a distribuční sítě v Evropě 
s ohledem na časté zatěžování sítí poblíže tepelných limitů, vznik úzkých míst apod. Podle statistik 
IEA do roku 2030 sektor energetiky bude vyžadovat investice v rozsahu 16 bilionů USD; samotná 
Evropa pak cca 500 mld. euro. Sítě budoucnosti musí být vybudovány na principu bezpečnosti, 
nákladové efektivnosti a musí být přijatelné pro životní prostředí.  
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DISKUSNÍ SEKCE 6 

 

6.1 Geopolitika klimatických změn 

 

TECHNOLOGIE ZACHYCOVÁNÍ CO2 – ZÁVĚRY PRO POLSKO (CO2 CAPTURE 
TECHNOLOGIES. CONCLUSIONS FOR POLAND)  

Polsko předpokládá v perspektivě růst energetické spotřeby uhlí z dnešních 43 mil. t na cca 
53 mil. t v r. 2030, což bude spojeno s nárůstem emisí CO2. Referát obsahuje výčet možných 
opatření a dochází k závěru o nezbytnosti využívání techniky zachycování a ukládání CO2, které je 
však mimořádně nákladné.  

 

ELEKTRÁRNA NA FOSILNÍ PALIVO S NULOVÝMI EMISEMI – OD VIZE K REALITĚ (THE 
ZERO EMISSION FOSSIL FUEL POWER PLANT - FROM VISION TO REALITY) 

Řada společností ohlásila přípravu demonstračních elektráren s technikou zachytávání CO2, což 
svědčí o pocitu odpovědnosti energetického sektoru za ochranu klimatu. Cíle, vyplývající z analýz 
vlivu emisí na oteplování, prokazují, podle studie Vattenfall, potřebu snížit emise CO2 z elektráren 
o 60-80% v poměrně krátkém období.  

 

MODEL WITCH. STRUKTURA, ZÁKLADY, ŘEŠENÍ (THE WITCH MODEL. STRUCTURE, 
BASELINE, SOLUTIONS) 

Model WITCH (World Induced Technical Change Hybrid) je regionálně desagregovaný hybridní 
globální model obsahující neoklasickou optimální strukturu růstu a detailní input energií. Odráží hlavní 
rysy ekonomické a environmentální politiky jednotlivých regionů jako výsledek dynamické hry. 
Propojuje otázky ekonomiky a klimatických změn. 

 

 

6.2 Transfer technologií: podněty a bariéry 

 

OBRODA JADERNÉ ENERGIE – PERSPEKTIVY EVROPY A USA (THE NUCLEAR REVIVAL - 
A EUROPEAN AND US PERSPECTIVE)  

Evropa a USA sdílejí bezmála padesát let historie jaderné energetiky. Nicméně počáteční období 
investic bylo na dlouhé roky utlumeno, v USA z ekonomických důvodů, v Evropě, s ohledem na 
Černobyl, z důvodů komplexnějších. V současnosti se na obou stranách oceánu objevují známky 
obrody jaderné energetiky. Referát se zabývá otázkou, jaké jsou hnací momenty těchto tendencí, jak 
tyto signály transformovat ve skutečnou obrodu. Analyzuje se její možný rozsah a význam pro zbytek 
světa.  

 

DEMONSTRAČNÍ PROJEKT: SPALOVÁNÍ „OXY-PALIVO“ NA ELEKTRÁRNĚ CALLIDE-A 
(DEMONSTRATION PROJECT: OXY-FUEL COMBUSTION AT CALLIDE-A PLANT) 

Spalování paliva systémem „OXY-FUEL“ představuje slibnou technologii, která zjednodušuje 
zachycování CO2 na elektrárně se spalováním práškového uhlí. Australsko-japonské konsorcium se 
soustředilo na studii proveditelnosti a ověření systému na elektrárně Callida-A, na jednotce 30 MWe. 
Výhodou je i podstatné snížení emisí NOx. Demonstrační projekt by měl být k dispozici v r. 2008. 
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SYNERGIE MEZI RYCHLÝMI REAKTORY A TERMÁLNÍMI MNOŽIVÝMI REAKTORY 
(SYNERGY BETWEEN FAST REACTORS AND THERMAL BREEDERS) 

Doporučuje se nový přístup k jaderné energii s cílem dosáhnout udržitelnou jadernou budoucnost, 
v němž se prvky trans-uranu ((neptunium, plutonium a americium) oddělují z jaderného odpadu 
a spalují v bezpečných rychlých reaktorech. Touto cestou vzniká U 233 vhodný pro užití v tepelných 
breederech na principu cyklu thorium-uran. Jelikož termální breedery vyžadují podstatně menší 
kritickou hmotu jako rychlé reaktory, jeden rychlý reaktor produkuje několikanásobek kritické hmoty, 
nezbytné pro start dalších termálních breederů. Pokud jde o užití U 233 a thoria, je to přístup 
podobný tomu, který se studuje v Indii.  

 

 

6.3 Rozvíjení společné environmentální vize 

 

“ZELENÁNÍ”: PODNIKATELSKÝ PŘÍPAD PRO ZELENÉ SMĚROVÁNÍ VAŠÍ ENERGETICKÉ 
SPOLEČNOSTI (GOING GREEN: THE BUSINESS CASE FOR GREENING YOUR ENERGY 
COMPANY)  

Referát reaguje na současné výzvy energetiky: bezpečnost zásobování, klimatické změny, čisté 
technologie, konkurence v distribuci, hledání cesty růstu. Demonstrují se čtyři oblasti, přispívající 
k těmto cílům a doporučují jistá „zlatá pravidla“ pro australské společnosti, působící na trhu.  

 

NEURČITOST NÁKLADŮ REDUKCE EMISÍ A VÝBĚR NÁSTROJŮ ENERGETICKÉ POLITIKY 
(ABATEMENT COST UNCERTAINTY AND POLICY INSTRUMENT SELECTION) 

Pomocí modelu WITCH se zkoumají náklady na snížení emisí CO2. 

 

VODNÍ A JADERNÁ ENERGIE PRO AFRICKÝ ROZVOJ S NIŽŠÍMI UHLÍKATÝMI EMISEMI 
(HYDRO AND NUCLEAR POWER FOR AFRICAN LESS-CARBON DEVELOPMENT) 

Afrika potřebuje více elektřiny, má určité zdroje uhlí, ropy a plynu a enormní hydroenergetický 
potenciál v Centrální Africe. Přes poměrně významné plány elektrizace IEA očekává, že počet 
obyvatel bez elektřiny do r. 2030 se zvýší z dnešních 535 na 586 milionů. Obyvatelé bez přístupu 
k elektřině žijí převážně ve venkovských oblastech. Počet obyvatel využívajících k vytápění a vaření 
tradiční biomasu se zvýší až o 1/3.  

 

 

6.4 Obchodování pro zelenou cestu 

 

NÁKLADNÉ, FRUSTRUJÍCÍ A ODVÁŽNÉ: POUČENÍ ZE ZMAPOVÁNÍ „NOVÝCH VOD“ 
(EXPENSIVE, FRUSTRATING AND PERILOUS: LESSONS LEARNED FROM CHARTING NEW 
WATERS) 

Zkušenosti USA vedou k poučení, která by mohla být předmětem zájmu hráčů na mezinárodním 
trhu s elektřinou při snaze vybudovat a udržovat si konkurenční pozici.  
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PRŮKOPNICKÁ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V ITÁLII. ZKUŠENOSTI ENEL 
(PIONEERING CORPORATE RESPONSIBILITY IN ITALY, THE ENEL EXPERIENCE)  

ENEL, přední italská společnost, vyhlásila praxi společenské odpovědnosti (Corporate 
Responsibility Practice) v roce 2002 a vede na scéně úsilí o udržitelný rozvoj. Zpracovala výcvikové 
programy, které ovlivňují 4 500 vyšších vedoucích a 48 000 zaměstnanců.  

 

MÝTY O TRHU A FAKTA – KONTEXT ONTARIO (MARKET MYTHS AND FACTS - 
THE ONTARIO CONTEXT) 

Svět se naučil mnoho o trzích s elektřinou, přesto v této oblasti přetrvává řada mýtů. Referát se 
jimi zabývá z pohledu dodávek elektřiny spotřebitelům, přenosu a distribuce.  

 

 

6.5 Energetická účinnost – cesta vpřed 

 

TECHNOLOGICKÝ POKROK V ODDĚLOVÁNÍ UHLÍKATÝCH LÁTEK SPOL. PETROBRAS 
(TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN CARBON SEQUESTRATION AT PETROBRAS) 

Strategický plán do roku 2015 společnosti Petrobras, Brazílie, definuje poslání společnosti takto: 
konat bezpečným a přínosným způsobem, při vědomí sociální a environmentální odpovědnosti 
v rámci průmyslu ropy, plynu a energií na národních a mezinárodních trzích ve prospěch zákazníků, 
v zájmu rozvoje Brazílie a zemí, na které působí. Referát je zaměřen na boj proti globálnímu 
oteplování. 

 

ENERGETIKA A CCS VE SLOVINSKU (ENERGETICS AND CCS IN SLOVENIA)  

Referát navazuje na Zelenou knihu o strategii udržitelné, konkurenční a bezpečné energetiky EK 
(The Green Paper on a European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy) a uvádí 
bližší výčet důvodů jejího zpracování: vysoká závislost na dovozu, pokles zásob uhlovodíkových 
paliv, růst nákladů na energie, potřeba zdokonalení infrastruktury energetiky a růst teploty na Zemi. 

 

POKROČILÉ ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE MOHOU ŘEŠIT OTÁZKY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ, ZÁSOBOVÁNÍ A SPOLEHLIVOSTI PŘI PRODUKCI A UŽITÍ FOSILNÍCH PALIV 
(ADVANCED ENERGY TECHNOLOGIES CAN RESOLVE THE ENVIRONMENTAL, SUPPLY, AND 
RELIABILITY CONSTRAINTS OF PRODUCING AND USING FOSSIL FUELS)  

Rozvoj technologií je jedním z klíčových prostředků vlády USA k zajištění udržitelné, bezpečné 
a dostupné budoucnosti energetiky prostřednictvím inovací a zdokonalení současných technologií. 
Výzkum bude pokračovat s důrazem na cíle, vytčené prezidentem Busem, k řešení globálních 
klimatických změn, zdokonalené energetické bezpečnosti, zavádění vodíkové ekonomiky a výstavby 
elektráren budoucnosti (FutureGen plant).  
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6.6 Jaderná energie: hodí se pro budoucnost? 

 

VIZE ALTERNATIV JADERNÉ ENERGIE PRO XXI. STOLETÍ (VISION OF NUCLEAR POWER 
OPTIONS FOR XXI CENTURY)  

Referát nebyl publikován na internetu 

 

PROČ BY MĚLO BÝT POLSKO JADERNÉ? (WHY SHOULD POLAND GO NUCLEAR?) 

S ohledem na značné domácí zásoby uhlí a lignitu (Slezsko, Belchatov, Turov) Polsko dnes 
z 96 % opírá svoji energetiku o tyto zdroje. Tato skutečnost na straně druhé brání žádoucí 
diverzifikaci zdrojů. Budoucnost polské energetiky vyžaduje investice, avšak pouhé působení cen 
energie nedává dostatek stimulů pro budování nových zdrojů, na kterých by se v zájmu snížení emisí 
CO2 měly podílet i zdroje jaderné. Referát popisuje výsledky optimalizace rozvoje výrobní základny, 
na jejíž struktuře by se měly podílet JE, a to s ohledem na bezpečnost zásobování, ekonomiku 
a ochranu prostředí.  

 

ROSTOUCÍ ODPOR JADERNÉ ENERGETIKY 21. STOLETÍ PROTI PROLIFERACI 
(INCREASED PROLIFERATION RESISTANCE FOR 21ST CENTURY NUCLEAR POWER) 

Referát Národní laboratoře Los Alamos, v návaznosti na cíle OSN a IAEA, popisuje možné změny 
palivového cyklu a bezpečnostních technologií, které mohou omezit riziko proliferace a mohou 
formovat základnu pro úsilí o další vývoj technologií.  

 

 

Speciální referáty 

 

PŘEVZETÍ CENY GLOBAL ENERGY AWARD 2007 (ACCEPTANCE SPEECH FOR 
THE GLOBAL ENERGY AWARD 2007) 

Premiér Islandu Geir H. Hazarde byl za celoživotní úsilí o naplnění cílů projektu IPHE 
(International Partnership for the Hydrogen Economy – Mezinárodní sdružení vodíkové ekonomiky) 
odměněn cenou 2007 IPHE. V průběhu působení jmenovaného Island zvýšil podíl OZ na portfoliu 
energetických zdrojů na pozoruhodných 72 %, což je ve světě nejvyšší dosažená hodnota. Island pod 
jeho vedením v roce 1972 zahájil práce na programu vodíkové ekonomiky a podporoval činnost 
konsorcia, inovativní společnosti Iceland New Energy LTD.  

 

PROJEV PŘEDSEDY WEC PIERRE GADONNEIX (SPECIAL ADDRESS BY PIERRE 
GADONNEIX) 

Světové společenství se stále více obává, že ten druh růstu, na který jsme dosud spoléhali, není 
udržitelný, protože porušuje ekosystém a vyvolává změny klimatu. Ani zřeknutí se růstu není na 
místě, protože by to zvyšovalo globální nerovnost. Naším dnešním cílem je zaměřit se na odpovědný 
růst, což je paradigma růstu, které kombinuje ekonomický rozvoj, ochranu klimatu a omezení globální 
nerovnosti. Odpověď leží v podporování nových cest myšlení a jednání na třech úrovních: 
investování, a to moudré investování do patřičných energetických technologií, vypracování patřičné 
energetické politiky a konečně propagování a rozšiřování všech užitečných a vhodných forem 
mezinárodní spolupráce. 
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OBCHOD S ENERGIÍ V RÁMCI WTO (ENERGY TRADE IN THE WTO) 

Ředitel Mezinárodní obchodní organizace (World Trade Organization – WTO) Pascal Lamy 
naznačil jak WTO může přispět k účelnější alokaci energetických zdrojů a ke vzniku lépe 
předvídatelných a transparentních pravidel obchodu s energií. Z jejich účinků by mohli těžit všichni 
hráči energetického sektoru importujících i exportujících zemí, obchodní organizace i spotřebitelé. 

 

VYTVOŘÍ EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ SKUTEČNĚ 
LIBERALIZOVANÝ, RECIPROČNÍ TRH S ELEKTŘINOU? (WILL EUROPEAN ENERGY POLICY 
ACHIEVE A TRULY LIBERALISED, RECIPROCAL ELECTRICITY MARKET IN THE NEXT 
DECADE?) 

Za nejlépe fungující liberalizované trhy autor (ENEL) považuje příklad Velké Británie a Itálie. Dále 
hledá odpověď na otázku, formulovanou v názvu referátu. Současný evropský trh s elektřinou 
považuje za poněkud roztříštěný, postrádající rovné hrací pole pro potenciální hráče. Za podmínku 
dosažení zmíněného cíle považuje posílení propojení přenosových sítí, vytvoření koordinované sítě 
nezávislých TSO, vytvoření evropské agentury k regulaci přeshraničních transakcí a zajištění 
spravedlivého nadnárodního obchodu. Trh by měl poskytnout dostatek levné a čisté energie. ENEL 
usiluje o kladnou odpověď na položenou otázku.  

 

PRŮLOMOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ POVEDOU K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 
ENERGETIKY V R. 2030 (BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES THAT WILL ACHIEVE 
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN 2030) 

Vyšší investice do technologií, globální koordinace snižování nákladů a tvorba nových trhů jsou 
cesty, které povedou k uspokojení energetických potřeb do roku 2030 a snižování rozdílů mezi 
bohatými a chudými zeměmi. Předpokládá se, že polovinu potřeb uhradí uhlí a jaderná energie. 
Dosavadní závislosti musí nahradit globální trh. Při formování dynamiky trhů budou mít 
nezastupitelnou úlohu vlády, spolupráce mezi průmyslem, politiky a nevládními organizacemi.  

 

KDE ZÍSKAJÍ ASIJŠTÍ GIGANTI POTŘEBNOU ELEKTŘINU? (WHERE THE ASIAN GIANTS 
WILL GET THE ELECTRICITY THEY NEED) 

Současnost disponuje všemi prostředky pro zajištění udržitelného zásobování energií a snížení 
škod, páchaných na životním prostředí. Za největší problém se považuje, jak získat investory pro 
energetiku. Pro asijské země je fundamentální správná struktura energetické bilance, zásobování 
levnou základní energií pomocí uhelných, jaderných a vodních elektráren v kombinaci s OZ a vysoce 
efektivními elektrárnami na plynná paliva ke kompenzaci fluktuací výkonu OZ. 

 

KRYTÍ SVĚTOVÝCH POTŘEB ENERGIE V 21. STOLETÍ (MEETING THE WORLD’S ENERGY 
NEEDS IN THE 21ST CENTURY) 

V průběhu posledních 40 let se Rusko ukázalo jako spolehlivý dodavatel zemního plynu Evropy 
a představovalo jejího největšího dodavatele. Ruský plyn bude hrát životně důležitou úlohu 
v pokrývání budoucích energetických potřeb Evropy i Asie. Odhaduje se, že k roku 2015 by 
GAZPROM mohl krýt 35 % potřeb Evropy. Rusko zkoumá možnost náhrady plynovodů ve 
střednědobém horizontu LNG, dlouhodobě předpokládají exportovat LNG s využitím vlastních 
projektů. 
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GLOBÁLNÍ ZDROJE ROPY V ENERGETICKÉ BUDOUCNOSTI SVĚTA: HOLISTICKÝ POHLED 
(GLOBAL OIL RESOURCES AND THE WORLD'S ENERGY FUTURE: A HOLISTIC VIEW) 

Pro nejbližší dekády má svět dostatek konvenčních i nekonvenčních zdrojů tekutých paliv jako 
významného příspěvku k energetické bilanci. Objevování nových zdrojů má rostoucí tendenci, dosud 
byly podceněny možnosti lidstva nalézat nová ložiska ropy, trend jejich objevování bude pokračovat. 
Nicméně je nezbytný reálný pohled na tyto dary přírody a realistické ocenění jejich možnosti pokrývat 
budoucí potřeby energie. 

 

BUDE EVROPA BEZ VOLBY, POKUD JDE O ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM? (IS EUROPE RUNNING 
OUT OPTIONS WHEN IT COMES TO GAS SUPPLIES?) 

Evropa je v mimořádně velké míře odkázána na dovoz zemního plynu a tato závislost se 
v budoucnosti zvyšuje. V posledních 25 letech se spotřeba plynu zdvojnásobila, poptávka po uhlí 
současně klesla o 20 % a tento trend bude pokračovat. Je naivní se domnívat, že budoucnost 
energetiky vyřeší alternativní zdroje jako jaderná energie a OZ. Ke krytí přírůstků nároků na elektřinu 
bychom museli postavit 70 jaderných elektráren (115 GW výkonu), nebo instalovat 15 000 větrných 
elektráren (jejich umístění v řadě by pokrylo trasu z Říma do Pekingu). Další okolnosti mluví pro 
zvýšení importu zemního plynu na dvojnásobek do roku 2020. Ke snížení této závislosti jsou možné 
tři cesty: zajistit, aby Evropa měla k disposici tolik plynu, kolik potřebuje, snížení významu zemního 
plynu v energetické bilanci a šetřit energií zvyšováním energetické účinnosti. 

 

OBNOVENÍ ZÁVAZKU ENERGETICKÉHO INTERNACIONALISMU (RENEWING THE 
COMMITMENT TO ENERGY INTERNATIONALISM) 

Předseda a šéf exekutivy Exxon Mobil Corporation Rex Tillerson volal po nové dohodě výrobců 
a spotřebitelských zemí o otevření trhů a mezinárodního obchodu (obnovení odpovědnosti za 
internalizaci energetiky) jako nástroje zvládnutí stále více svírajících výzev energetiky. 

 

JADERNÁ ENERGIE MUSÍ BÝT VÍCE NEŽ ALTERNATIVA BOHATÝCH ZEMÍ (NUCLEAR 
POWER MUST BE MORE THAN A RICH COUNTRY'S OPTION) 

V době „třetí energetické revoluce“, která v současnosti probíhá, není místo pro rutinu, pro 
„obvyklý business“. Řešení spočívá v jediném pojmu: kreativita. Což znamená: růst energetické 
efektivnosti, optimalizace užití energie, podporu výzkumu a vývoje nových energetických technologií, 
vývoj energetických zdrojů prostých CO2 jako jsou OZ a především jaderná energie, která má několik 
jinak těžko dosažitelných výhod: neemituje škodlivé produkty, je konkurenceschopná, má neobyčejně 
stabilní náklady, přispívá k energetické bezpečnosti země, která ji produkuje, poskytuje energii 
mimořádné hustoty a je multimodální, tj. je použitelná kromě výroby elektřiny i k produkci tepla, 
vodíku, k odsolování mořské vody a k dodávce energie pro palivové články. 

 

NAŠE ENERGETICKÁ BUDOUCNOST V NAVZÁJEM ZÁVISLÉM SVĚTĚ (OUR ENERGY 
FUTURE IN AN INTERDEPENDENT WORLD) 

Prezident EK Barroso zevrubně charakterizoval energetickou politiku EU, která spočívá na pěti 
pilířích: zvýšení energetické účinnosti, zvýšení množství energie z OZ, zvýšení množství čistých 
uhlovodíků a biopaliv, posílení evropského trhu s uhlíkem, upevnění a otevření 
konkurenceschopného vnitřního energetického trhu. 
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ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI: SCÉNÁŘE ENERGETICKÉ POLITIKY DO ROKU 2050 
(DECIDING THE FUTURE: ENERGY POLICY SCENARIOS TO 2050) 

Brian Statham, předseda pracovní skupiny WEC pro studie energetických scénářů (Energy 
Scenarios Study), uvedl novou zprávu WEC publikovanou v průběhu pořádání Kongresu pod názvem 
Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050. Navazuje na sílící diskuse k otázce, jak 
uspokojit rostoucí žízeň světa po energii a současně uspokojit environmentální cíle, shrnuje úkoly 
v oblasti rozšiřování přístupu k energii, růstu spolehlivosti energetických systémů a omezování emisí. 
Za nástroj k dosažení těchto cílů pokládá podporu energetické účinnosti, motivaci zájmu veřejnosti, 
stanovení objektivní ceny uhlíkatých látek, hlubší integraci energetických trhů, vytvoření mezinárodní 
platformy pro transfer technologií, všeobecný dialog o bezpečnosti zásobování a spotřeby a řešení 
otázek zdaňování, právního a komerčního rámce.  

Poznámka: Studie byla zveřejněna nezávisle na referátech WEC. K disposici je i samostatný 
souhrn (executive summary). 

 

 




